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03/02/2020

rJlínisié0tdãtFazenda
ReceitiJedêral
COMPRÒvÁntÉ DE INSCRIÇÀÒ CPF

r  Número ! r

.  007.500.849^10
•  _ _^-v • '' ■ " ■

i'' liNome
LUCAS PANISSÓNióN; ,:7::S:ífn;:

... - ■'
•> ■■ '■

'Nascimento
."12/04/1981

^7:;

.  CÓDIGO DE CONTROLE
627p.ÓM

-  a" '

'

Emitido pela Secrkaria da Receita Federal do Brasilrr^ ^ j
às 10:57:01 do dia 03/02/2020 (hora e data de Brasília)

digito verificador: 00 . ■ i
, VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO. 1
_— !.!' -r -..X.;/.,'' : ::
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25/01/202212:06

m

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

03.160.100/0001-73
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATADEABERTURA

05/05/1999

NOME EMPRESARIAL

MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTACAO LTDA

TlTULO 00 ESTABELECIMB^O (NOME DE FANTASIA)
MAIS SABOR

PORTE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMIIM PRINCIPAL
56.20-141 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.11-243 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
56.11-244 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
56.20-142 - Serviços de alimentação para eventos e recepções • bufê
56.20-143 - Cantinas - serviços de alimentação privativos
76.10440 - Seleção e agenclamento de mão-de-obra
78.20440 > Locação de mão-de-obra temporária
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R ADOLFO DONATO DA SILVA
NUMERO

SN

COMPLEMENTO

CEP

88.103-450
BAIRRO/DISTRITO

PRAIA COMPRIDA
MUNICÍPIO

SAO JOSE
UF

SC

ENDEREÇO ELETRONICO

DANIEL@MAISSABOR.IND.BR
TELEFONE

(48) 33744673/ (48) 32574039

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SmJAÇAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SnUAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/01/2022 às 12:04:27 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

1/1



25/01/2022 0011850695

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de São José

CERTIDÃO

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO W®; 9154491 FOLHA: 1/1

A vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina da Comarca de São José, com distribuição anterior à data de 24/01/2022, verificou-se NADA CONSTAR
em nome de:

MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA, portador do CNPJ: 03.160.100/0001-73.

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou
destinatário;

o) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção
Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da
liha. Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância coma Lei n® 11.101/2005, coma inclusão das classes extrajudiciais: 128-
Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros
cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.^sc.jus.br

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

São José, terça-feira, 25 de janeiro de 2022.

0011850695
PEDIDO N"*:



Número do pedido; 1251527
FOLHA: 1 /1

1>0DER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO FALêNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçãO JUDICIAL N^: 1251527

A vista dos registros constantes no sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição do Poder
Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA
CONSTA distribuído em relação a:

NOME: MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA
Raiz do CNPJ: 03.160.100

Certidão emitida às 12:07 de 25/01/2022.

OBSERVAÇÕES

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
3) Certidão expedida em consonância com a Lei n® 11.101/2005, com a Inclusão das classes

extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
4) Foram considerados os normativos do CNJ;

5) Os dados informados são de responsabilidade do soiicitante e devem ser conferidos peio interessado
e/ou destinatário;

6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada Juntamente com a respectiva certidão de
registros cadastrados no sistema de automação da Justiça - SAJ5, disponível através do endereço
https://esaj.tlsc.jus.br/sco/abrlrCadastro.do

A autenticidade da certidão poderá ser confirmada no endereço eletrônico httDs://certeDroc1a.tíse.ius.br/download



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razSo social); MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 03.160.100/0001-73

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certifícado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nS 3938/66. Art. 1S4
Número da certidão: 220140011820308
Data de emissão: 24/01/202216:20:56
Validade (Lei 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n 25/03/2022
15.510/11.):

'f" >

A autenticidade desta certidio deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado dígitalmente
impresso em: 24/01/202216:20:55



11/02/2022 14:38 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA econômica federal

Certificado de Regularidade
do FGTS-CRF

Inscrição: 03.i6o.ioo/oooi-73
Razão SociaI:MAis sabor gestão em aümentacao lida

Endereço: RUA adolfo donato da silva sn / praia comprida / sao :ose / sc
/ 88103-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Vaiidade:05/02/2022 a 06/03/2022

Certificação Número: 2022020501210463649501

Informação obtida em 11/02/2022 14:37:01

A utíilzação deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https//consuIta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.]sf 1/1



Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.160.100/0001-73

Certidão n°: 2867337/2022

Expedição: 24/01/2022, às 16:24:29
Validade: 22/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTACAO LTDA (MATRIZ E
.  ̂ FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.160.100/0001-73, NÃO CONSTA

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

J  INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto ás obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.ju2.br



CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 10> REGIÃO

CEiniDÀD DE REGISTRO E DUITAÇÃD

VÁLIDA ATÉ; 15 / 07 / 2022

REGISTRADA EM: 18 / 09 / 2012 SOB O N° 0920J

DADOS DA PESSOA JURÍDICA
Razão Social:

Nome Fantasia;

MAIS SABOR GESTÃO EM ALIM^NTACAO LTDA - HOSPITAL REGIONAL SAO JOS

MAIS SABOR CNPJ:
03.160.100/0001-73

da Matriz: R ADOLFO DONATO DA SILVA, ANEXO AO HOSP. rSjIÕSaÍPoe SJ^PRAl/cOMPRIDA. SAO JOSE-SC
da Filial: /\
Capital social ~j T~
da Matriz: R$ 3.500.000,00 (TRÊS MILHÕ^EpU.
Capital Social
da Filial: h u

NhENTOSMltê

A /

L
\1

/// l \ \ /I
VkoDf!?:ÃO E DISTRI^|ao)dE refeições I^DUSTRIAIS^EStÀUBÂ^TE, ̂AR ̂ LÃtóoNETE:
COMERCIO ATACADISTA\PE Q^NEáOS ÁLIMENTÍCÍOS; SE^VIgOS DE ALIMENTAÇÃO F?ÂE?A EVENTOS; RECEPÇÃO,
BUFÊ; E SERVIÇOS DE Attl^^TAÇAO PRIVATIVOS: SERV"^'^'^^-' —— .XL,..
PARA EMPRESAS PÚBLICAS'- ^DAS.

a

Dados DO responsável técnIco
Nome; CAMILA TRAJANO DOS SANTOS

inscrito em: 16 de dezembro de 2003 Sob o n**: 0871 neste CRN.

RESPONSÁVEL TÉCNICO DESDE: 27 de junho de 2012.

CERTIFICO, que a Pessoa Jurídica e o Nutricionista acima citados, se encontram registrados e em situação técnica e
financeira regular neste Conselho, nos termos da Lei ns 6.583/78, do Decreto n^ 84.444/80 e da Lei ns 6.839/80.

Esta Certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços relacionados com seu registro neste
órgão, sem a participação efetiva de seu Reponsável Técnico.

QUALQUER ALTERAÇÃO OCORRIDA, EM UM OU MAIS DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA, APÓS A EMISSÃO DESTA
CERTIDÃO, TORNA A MESMA INVÁLIDA.

CARIMBO 00 CRN

4SÔ SS@/0C01 - 00'
■  Ruylafldi de

rts' Oscirna' ReOiSo -GRN .10,
Rua.. «TJL - Silò J IDl

cóíiWj. saoi» - (jiio
I  - SC J

Florianópolis, 29 de janeiro de 2021.

VlQ0739S3a7791S37

Ana Jeanette Ferreira Lopes de Haro CRN10 0761

presidente do CRNIQ

Para validar a autenticidade desta Certidão consulte; htfp://www.crn10.org.br/ - INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO - Conferência de Certidão. Esta
Certidão está registrado sob o n® 1327/21
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO JOSÉ

Allamiro Di Bemardi, 108, Campinas, SAO JOSE - CEP: 88101-150
Fone: (48) 32884-4301

ETiltiae por MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMEOTAÇAO LTOAcm 05C7/Z021 18:50 BRT|CELKS8údev3.1J15.CElKSISTEMASLTbA

SUS
Sistema

Ünico
de Saúde

ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL

NÚMERO ALVARÁ VALIDADE

NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA

CNPJI

03.16C

CPF

1.100/0001-73

NOME FANTASIA

MAIS SABOR
SETOR

ENDEREÇO - LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)
RUA Adolfo Donato da Silva, SN ^

CEP

88103-450

BAIRRO

Praia Comprida
COMPLEMENTO . FONE

(48) 3374-5673

,:.UCAS PANISSON

CNAE PRINCIPAL

5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPA^DÔS?REP0NDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CAMILA TRAJANO DOS SANTOS

CPF

032.827.209-47

REGISTRO

0871

CC/UF

CRN/SC

OBSERVAÇÃO yry %
Defendo conforme parecer do Fiscal Adair Hàmes.

A

LOCAL E DATA

SAO JOSE, 05/07/2021
6.

AUTORIDADE DE^SAÚDE

PROTOCOLO: 15904/2021

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO
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Mim^rÉIlIO DO IBABALHO
SECRETARIÀ m^POLÓlCASDEEMFREGOESÂL^RIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SC(

N'^.'Sa'9!

Nóinero .S Séfi

/kssmATÜKA DO PORTADOR

No«ne'

qualjfiçaçAò aviL

".Á èc... ^ íí^-Cír^

Nasc t h Esl... - -V Daw. ./Ô. A .5^
O/L V -tf l/ix

'O 3..,y.Dac.n?
ESTRANGEIROS

Chegada áo Brasil em. / / Doe. Ideal. li?*. C C»^..
Exp. em / •''• • • ••• • Eslado....r "Ij
Obs. ^ ••
Daia Emissao.^.w../^3-.''3"'?~-

Teroztní

AlsirtaiurMdo^Funcionárto

DRT \.

C
^.ií
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isy.<jcv
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16 CONTRAtO DETRÁSALHO ^
i

Empref

™ mmíi:
"'■''iiüãAflfflfóTOnatcf I
''o GEP-'é9403-9G4'— f

Cargo ^
CBO r&...., I

Dala admÍss5õí^.^de.,*^ílíAi!c>ívií?.
Registro n-.... FIs7FÍcha t
Remunera;^ especificada...íí^;iíí<3í^íi5i?S....Çí!!!^í?ííJ^
;i^Sf...<a^...c£u/KSAaía?..,.^Kwaà^ f

Ass. do empregador ou a.rogo ç/usU

18 28

Data saída de <Í6 .

Ass. do èmpregadoroü a rogo títót

Í9 2?

Com. Dispensa CD

TABEUONATO m NOTAS t PROTESTO sXo JOSÉ
FERNANDA WISSEL-TABEUÁ

!:> . ...Autenticação.:

. Sâo josé(SC). 26 tie Julhode 2018. Efrfosf ' ̂da vaid^-.

I imoiVRÍ3<dVs»ib'Rti^^^^^^ ; ; , ••.'Silo Dfgflar aiFlseaUztç.^.do típòNORM/^L'''ERQSSoÍ7ÍJ4iR

-.CcÂ^ 0*d8j9séo stOÍEnC

Eni lSHM»aüU désta
* linha para baixo

Tabeta

u



inicianc

constar

Trabaih

Contrato de Trabalho a título de-experiência
or este p^cu!^ instrumimto çofltcatyal de trabalho, firmado entre partes, de um lado, NÜTRINDUS ALJMENTOSXTDA.

BRANC0.332Í G.XPÀO P. P.cropo?. a,s.gA d«ommada SpleSSte
SoS^e ̂PSPPAtS DOS SAOTOS. titular da ÇTPS No 00812I2.00026-SÇ a seguir d^omimda■ cdebradp o presente CONTRATO DE EXPERII^ÍOA. de acordo: com as cond^õ» a seguir
CLAÜSüIA I- -,,0 EMPREGADO é cònttàtado. nesta áto, para prestar serviços à EMPREGADOR pelo pwzp de. 30 dias.

O-S6-27/0Ó/2012 a 26/07/2012^ rcgèndo-se o presente contrato e em caso de rescisão antecipada pelas dispodçòcs
tcs nos axti^s 443i par^fo 2?. alínea "C". 479 e 480 c seus respeçávos parágrafos únicos, da Çon^lidação da? I^is do
O - aX podendo, aírida, scc prorto^dò por igual ptóodOi mediante Termo Aditivo.

CLAU;iüIA2' - ! O EMPREGADO é contratado para picsi^ serviços à E&ÍPREGADOR na sua sede, exercendo a função de
Nutfici inista, estando dc acordo com postéiibrcs dcsigtuçõés para exercer funções era ^tsqucr outros cargos, desde que
corapaavds txnn sua condição pessoal c profissional, concordando, oútrosslm, d)m eventuais femisferènciaB pára outra localidade,

:esádade de serviço,onde .o empregador rnaaterdia ou venha a manter dependências ou estabclecimentü5.nos temos do
Io no parágrafo T do arttgo 469 da CLT.

»ÜIA 3*^ O EMPREGADOR se obriga a pagar ao EMPREGADO, como contraprcstaçâo pelos serviços■ceaÜzados, o
ic 2i200,p0.(dòis mil duzentosjpor ntós.

>U1A 4'^ O EMPREGADOR áss^Uta-se o direito de descontar cm foiha dc pagamento o5 prejuízos e danos que por doto,
icia, improdcnck ou impecícia o EMPREGADO vier ádor causa, com fundamento nò parágrafo T do artigo 462 da CLT-
>U^ 5" - O EMPREGADO desde já concorda e autoriza que sejam descontadoslntegralmenie, daS importâncias que lhe

I (cvidis, òs débitós por ch contr^'dos o EMPREGADOR.

~ ocorrendo resdsâo- óu siispensSo do conóaa) dc trabalho, fica i^ialmcna,. p EMPREGADOR, desde jâ

por qe

permiti

CIAÚ
salário

ne^gê

Eaggs
auto

'"sLAU

.rcm

CLAÜ

08:00

riz ido a antecipar o vendmento por ocasião do último acerto de contas.

ÍÜLA 6" - O liofátio dê trab^o do empregado serí de 08:48 Hrs ppr dia e de 44.00 Hrs semWis. iniciando a jornada as
í^wriihoda jomada às 17:^,com I bora dc intervalo para tcpouso/refciçâo.

CLAUjSULA 7* - O EMPREGADO é cohtniiadó para cumprir iornada semanal de 44.00 horas de trabalho, concordando
cxprcs^ente, porém, com=a adoç^, ari tjualqucr tempo, de outro horário, quer era regime de ^mpensâ^o, revezamento ou
prorrogação, ficando desdé já, de.píèno acoriio com sua transferência de um.para outro túmo de trabalho, por aecessidàde de
serviço ou a critério do EMPREGADOR.

Win
g«To único- O EMPACADO, neste ato. dedata tçc ajusrado com o EMPREGADOR o horário acima a título dê acordo dc

fmpe isaçãp dc horM de trabalho, servindo a prorrogado da jornada cm dias determinados para compensar a reduto cm outros.
CLAtólJlA 8-0 EMPREGADO ãc obrigai., ainda, a prestar até dnas'horas* extraordinárias, ptJr dia, quando exigidas pelo
EMPREGADOR ou necessárias ao;serviçó, que serão rerauner^as com o acrèsdmo de no mínimo 50% (dnqúenta por cenro)

lal.sobre hora tiormal.

CLAD

_nrestài

ccspt
{OSU

àvisos. regulam^tos, ordens dc semço, instruções e círculares do ÉMPREGADOR sob i fórmà daão dc serviço e das condições de trabalho são considerados como integrantes deste contrato, .õbrigando-sc o EMPREGADO
itá-Ios etumpriJcis, bdE pchade carácterizac a violação umato de.bdiscipHniou de insubordinação, prasívél dc dispensa pbt

GLAqS
utusQ

ãtivida Íi
ocasiac

10* -Todos os memorandos, anotações, impressos, desenhos, plantas, cópias, documentos, ferramentas, instrumentos,
os e quaisquer bens cntre^es ao EMPREGADO para o exercício, de suas funções, ou pòf cie ptcpÃàdòs em razão de suas
4es, são de-;propnedade exclusiva do Êi^IPREGADOR e a ̂ éla devem ser devolvidos, quando por ela soficitades ou por
.d.3 cessaçSo.do vinculo empregatício. sob pena de"se considerar flpttípriação indébita.

TABELIONATO ot NOTAS . PROTESTO SÀO JOSÉ
TERNANOA WtSSEL • TABEUA

AM»* «(M tiwebWtMStoJMA.ÍWW**
f.ál» «roe **»wa4iB*nra«md«nRtb^

Aulenlict prèsen» cépía por ser-ra
i.apresent tdòíDoque doufé,'-. t. -
'Siô Jdsé(SC)í2e de"luin®d8-2018: Em

...ÁUTENTldAÇAO^,

vsraade.

i qúe mis .foi

Hcst»n«Ap«™cuÍAPmh»1ro V«rg»B-Jfi»ír(ivtntí ' .•,'3*"í,'" '.A'"'"'
' Émct:Rd340"''»sVo;Ri1^a'-TotâJ:M$J0'
, 'siía dÍàluiÍ4'*\FIsci!lM{á44o .tfpçWORMAÇT/BROsaOTMíPl^ .. .

CoR9rá'n da sm <



ÇI^Ü

tícscle

com p

CÍAi:

testem

SUI-All, - Eíndo.p pçato dcsie çmvcrato, poderá c!c ser prortogado, por üvrc acordo^ uma vez cessada a protJDga.çao it
pe se maiiteriha^a relaçao de"emptí^o, o presente contrato passará a-ser considerado coínci'por prazo Indeterminado/ficándp
sna vigèntía tòdàs'as demais clàuSuí^e condições aqui estabelecidas.

SU]^;10* — Fica cídtô" o Foro da .cidade dc Vidèíra - SC, com cxclüsSò de qualquer' outrói- pára todó e qualquer
pçocec imcnto"júdiÇjal leíctçntc no presente contrato, assinado por-ambas as ffârtcs cm duàs viás de igual-teot, ná presença das-

•• I

anha;s'áÍ3aixo asslmulas.

Fetropolís,'27 de junbo' de 2012

NUTRIípüS\AiINIENTOS LTDA. - NÍE OS SANTOS

TESIKMUNMA:, TESTEMüNtWi.

sÁo José

««ssasfasSise;::—«
C-ffciiírtòa,,

.âstffil

Ei" BRAíyeó dma
"nhaparabsiKo



ConeeíHo Rs^onal (te Nutdctenlstas

ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA N° 7/2021

Atesto para os devidos fins que o (a) nutricionista CAMILA TRAJANO DOS SANTOS,
inscrito (a) no CRNIO, sob o n® 0871, é Responsável Técnico da empresa MAIS SABOR GESTÃO
EM ALIMENTACAO LTDA - HOSPITAL REGIONAL, registrada neste CRNIO, sob o n® 0920J
estando o (a) profissional em condições de responder tecnicamente pela empresa nas atividades de

/  alimentação e nutrição.

Florianópolis, 20 de maio de 2021

Maria do Carmo de Lima Martins

Nutricionista CRN10 N° 0B03

Presidente

Obs: o presente atestado não dispensa a apresentação da Certidão de Registro e Quitação
(CRQ) atualizada.

NUMERO DO DOCUMENTO EMITIDO: 7/2021

A aceitação deste documento está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<hítp://>vw>v.incorpnet.com.br/app/incorpDet.asp?conselho=craso
Deve-se consultar sua veracidade na opção Conferência de Certidão informando o número do documento e número de
inscrição da Pessoa Jurídica.
Documento emitido: 20/05/2021

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CRN-10: Rua Felipe Schimdt, 321 - Sala 1101 - Florianópolís/SC - CEP: 88010-000
Fone/Fax: (48) 3222-1967 - crn10@crn10.org.br

www.cm10.org.br



CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 10^ REGIÃO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NS 0036/2021

NUTRICIONISTA

CAMILA TRAJANO DOS SANTOS

CRN-10 NS

0871

PESSOA JURÍDICA SEGMENTO DE ATUAÇÃO CARGA

HORÁRIA

Razão social:

MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTACAO LIDA

UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ

CNPJ:

03.160.100/0001-73

Endereço:

R ADOLFO DONATO DA SILVA, S/N, SAO JOSE - SC

ALIMENTAÇÃO COLETIVA 44H

Considerar-se-á nula de pleno direito a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) que deixar de
corresponder à situação atualizada das Responsabilidades Técnicas do Nutricionista no CRN
(Resolução CFN n^ 576/2016, Art.QS, §2^).

Obs: Este documento não substitui a Certidão de Registro e Quitação (CRQ), Certidão de Cadastro
(CC), Atestado de Responsabilidade Técnica ou Acervo Técnico.

Fioríanopoils/SC, 28 de janeiro de 2021.

ANASWNETTE FBRREIRA LOPES DE HARO

Presideníé CRN-10 ns 0761

Para validar a autenütídade deste documento consulte: httpy/www.crnl0.org.br/ - INSCRIÇAO E ATUALIZAÇÃO - Conferência de Certidão.
Este Documento está registrado sob o ns 0036/2021.

SEDE 00 CRN-10

RUA FELIPE SCHMIDT, 321 - SALA 1101-CENTRO - FLORIANOPOLlS/SC-CEP 88010-000

FONE: (48)3222-1967
www.cml O.org.br / cml 0@cm10.org.br



V,.-

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS -10^ REGIÃO
SANTA CATARINA

ACERVO TÉCNICO DE PESSOA FÍSICA N® 0001/21

Certifico e dou fé, a pedido da interessada,que o Acervo Técnico do(a) Nutricionista
CAMILA TRAJANO DOS SANTOS, inscrito(a) no CRN/10 sob o n° 0871, registrado neste
Conselho Regional de Nutricionistas, é o seguinte:

MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTACAO LTDA - CRN/10 n" 0920J

CNPJ: 03.160.100/0001-73
Endereço: R ADOLFO DONATO DA SILVA, S/N ANEXO AO HOSP. REGIONAL DE SJ,
PRAIA COMPRIDA, SAO JOSE-SC, CEP 88.103-901.

Período de Exercício Profissional: 27/06/2012 até os dias atuais.
Atribuição Técnica: Responsável Técnico.
Área de Atuação: ALIMENTAÇÃO COLETIVA

COLÉGIO CIDADE LTDA - ME - CRN/10 n" 0988C

CNPJ: 08.607.276/0001-44

Endereço: R FREI HILÁRIO, N 334, CAMPINAS, SAO JOSE-SC, CEP 88.101-310.

Período de Exercício Profissional: 03/02/2014 a 01/01/2020.
Atribuição Técnica: Responsável Técnico.
Área de Atuação: ALIMENTAÇÃO COLETIVA

COMPANHIA HIDROMINERAL CALDAS DA IMPERATRIZ - CRN/10 n°

>  CNPJ: 83.470.716/0001-80
Endereço: EST GERAL, S/N, CASA, CALDAS DA IMPERATRIZ, SANTO AMARO DA
IMPERATRIZ-SC, CEP 88.140-000.

Período de Exercício Profissional: 23/03/2004 a 31/01/2007.
Atribuição Técnica: Quadro Técnico.
Área de Atuação: ALIMENTAÇÃO COLETIVA

Para validar a autenticidade deste Documento consulte: http://www.crn10.org.br - INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO » Conferência de Certidão.
Este Documento está registrado sob o n° 0001/21
Documento emitido: 15/06/2021 16:02:00
Atenção Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.

R Felipe Schmidt, 321 Sala 1101 - ED. Carlos Meyer ■ FLORIANOPOLIS/SC - CEP 88.010-000
TELEFONE (48)3222-1967 E-MAIL: cm10@cm10.org.br



JF GASTTRONOMIA CORPORATIVA LTDA - CRN/10 n** 0101J

CNPJ: 83.071.662/0001-80
Endereço; R FÚLVIO ADUCCI. N° 205 - LOJATERREA, ESTREITO, FLORIANOPOLIS-SC,
CEP 88.075-001.

Período de Exercício Profissional; 05/01/2009 a 18/06/2012.
Atribuição Técnica; Quadro Técnico.
Área de Atuação; ALIMENTAÇÃO COLETIVA

Nada mais tendo sido requerido, mandei lavrar o presente.

Maria do Carmo de Lima Martins 0803
PRESIDENTE DO CRN10

Para validar a autenticidade deste Documento consulte: http://www.crn10.org.br - INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO » Conferência de Certidão.
Este Documento está registrado sob o n'* 0001/21
Documento emitido: 15/06/2021 16:02:00

Atenção Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento. \

R Felipe Schmldt, 321 Sala 1101 - ED. Carlos Meyer ■ FLORIANOPOLIS/SC ■ CEP 88.010-000
TELEFONE (48)3222-1967 E-MAIL: crn10@cm10.org.br



Conselho Regional de Nutricionistas
Décima Região

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Número da Certidão: 3069/NÈT

orne:

CRN-10:

Categoria:
CPF:

CAMILA TRAJANO DOS SANTOS

0871

Nutricionista

032.827.209-47

O Conselho Regional de Nutricionistas - 10° Região (SC) certifica que o(a) profissional acima
identlficado(a), encontra-se em situação Cadastral, Financeira, Fiscal e Ética regular, até a presente
data, perante este Órgão, estando apto(a) ao exercício da profissão de Nutricionista, nas
prerrogativas de sua categoria.

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias.

Por ser verdade firmo a presente certidão.

Florianópolis, 25 de Janeiro de 2022.

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na internet, no endereço:

http://www.incorpnet.coni.br/app/i]icorpnet.asp?conselho=crnsc

Certidão emitida: 25/01/2022 12:57:00

Válida até: 24/02/2022

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Conselho Regional de Nutricionistas
Décima Região

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
3070/NET

Certificamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que o (a) profissional CAMILA TRAJANO DOS
SANTOS, inscrito(a) neste Conselho Regional sob n° 0871, está em dia com as obrigações financeiras até a
presente data.

Esta certidão é válida até 31/03/2023

Florianópolis, 25 de Janeiro de 2022

A aceitação desta certidão está condicionada à veiifícação de sua autenticidade na internet, no endereço:

http;//www.üicorpnetcom.br/app/mcorpnet.asp?conselho=crnsc

Certidão emitida: 25/01/2022 12:59:00

Váüda até: 31/03/2023



Conselho Regional de Nutricionistas
Décima Região

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL ÊÁfiRÃO
POPOl

Versão: ÒtfOI

COZINHA MÀIS SABOR Data: 27/07/2016
Higienizãção de pisos, rodapés e ralos Pãfí; U1

OBJETIVO

Estabdeçer os procedimentps de higiene adequada do piso, rodapés e r^òs;

LDCAL DE EXECUÇÃO

Çõziiíha;
Aimõxàrifadò

RECURSOS NECESSÁRIOS

IRESPONSÁVEli PELA EXECUÇÃO

Au?díiar, de Serviços òerais

• Rpdp
•  Pá para lixo
•  Fibra de üsó geral
• Pano para chão
• Balde

Detergehte.clorado
Vassoura

Enceradeira

Man^eira

CUIDADOS ESPECIAIS

• U^ar de EPI: luva látex, bota de PVG^ avental plástico;

♦ Diluição: Seguir recomendação do iabricante,

SROÜÊNCL^DOPRQCEDlMENtO

Frequènda: apps, p termino ,de çadà réfèiçãò: desjèjum, aliripçp e jahtar óu sempre;<^e'nectòsárío.
• Recolher os resíduos com rodo epano e pá;

• AbrifVò ialòs;

.• Molhar o piso çpm detCTg^té para pisõs diluído èin ágíiâ;

• Esfregar com auxílio de vassoura ou enceradefra ou esfregãó;;
• Retirar o èScCessó de detergente com atixílio de rodo;

• Eiücâguar çóm.água limpa utilizando baldeOu mangueira de água;,
•  Secar comipano umedecido em spluç^ clorada;
• Fechar os ralos;

• Deixár seçar.naturálmònfé;

• Registrar naplanilha de higienizaçãp.

AÇÕES CORRETIVAS .

•  íiávâr novamente caso; haja manchas, resíduos e se o piso estiver esCorrepidiD tódic^do
presença de gòrdum;

REFERÊNCIAS

RDG,216/20,04

ANEXOS

Planilha Ròttria de Higienização.

Eiaborádo em: 27/07/2016 Responsável: CáimlaTrájànb

Aprovado em: 27/07/2016 Responsável; Locas Silva Bragante

Atiializade em: 06/07/2020 Responsável: Pelma MarilGodliahò

(amilã Tràl^P dps Santos
responsável técnico

CRNÍ0C871. „
Gèstâó èmAlirnéótáçâo

efltâçãò
NÜT

MaisSabòrG



MÕGEDIMENTC) ÕPERACaON^^
P0PO2

Veísãb:QP01

ÇpZmH^M^ SABOR Dâtâ: 27/07/2016

CU^ciiizãcão de paredes He; l/l

OBJETIVO

Htábelecèr ós próeeyúnentos dé higiene adfî uada dás paredes.

LOCAL 0E EXECUÇÃO responsai BELA EXECUÇÃO

Gòzinhá Auxiliar de Semçps Gerais:

RECURSOS NECESSÀKIGS

® Êibra de uso gefal
•  Pánod^c^dVèr
• Balde

• Esfiègão;

• Det^pnfé dlórtído
• Mangueira
• Hcada

CUIDADOS ESPECIAIS

• Usár dê EPX: luVa íátex, bota de PVC

• Diluiçlo: Seguir a fecqmendaçàò dó

IraVKQtal plááií^ e dados de segmmç^
fabricàhté,

SEOMNCIA DOBROCEDIMENIO

Freqüência- semanãl:
utensílios próximos a área sCT higieni^dâ;

• Tampar conj fita isòlante tpdàs as tomada
• Colocar a:^ponjadèiÊO;gefaí no; es^ga
• Umedêcér a superfície; com. água é^oluç

tisar a^esçada para limpar partes iriais alti
• Hfregar Côm esponja ou: esfi-egtó em mo

pala fora Iníciár comias partes altas;
• Enxáguãr^cóíú água fazêndò tisO dê bàíde

umedecidó ̂  á^a(casò não pós# tnbjl
.•,Enxaguar com. solução clprada com uso <

s:da área a ser limjÊ)^;

o;

10 detergente;

is se estíyà* fóm dó alcánçe;

yúnentosrde cima pam baixò; pudedentrò

pequeno óüímangneira ou pano descartável
lafó locál);]
lebaldepéqu^;^

• Deixar secar nmurahnente.

• Regi#rarnáplamllm Rotina déHig^^^ çao.

ACOES CORRETIVAS

• Verificariseas pmedcs #tãò yi^yeli
répétírópròcédiménto caso seja ne<

mèhtè Umpas(#m resíduos òUma^
«ssátiõ,

REFERÊNCIAS

RDC216/20D4

ANEXOS
• PianÒha de Rotina de Hidenizácãò .

Elaborado eiíi: 27/07/2016,_ Respoiisávèi: Camila Traiano-

Aprovado enl: 27/07/2016 Responsável: Lucas SUVa.Brágarite

Atualizado em: 06/07/2020 Rcsp^nsávèl^Dèlina Marli Gódiíihb

imifa dMSántôs:
RESPONSÂ^/ELTECHlCb

bRNiõdòri
Máis SàbúrGèsíâoemMmentaçSo

MátsGabpr Ídimehtà0o



PROCEDIMENTO ÕPEI^CÍONAL PÁDRAO
POP03

Vers&: ÒQ.01

COZINHA MAIS SABOR Datà:^mmX6

Hígiemzaçííò de bánpadas è supéMrfes dè
maiíipulàcáò

Págí 1/1

OBJETIVO

Est^e]ècér probedimentòs âé HigÍOTé de báncaáasesuperfícies de inabipiilação
para eyitar riscos de contaminação i^ diyersas de in^puláç^

LOCAEPEBXECÜCAO

Cozinha

RECÉRSOS mCESSmiÕS

Auxiliares derCòzití^a
Amiliarés dê GòanliaDieíétíc
Aindliardç $eçvi'^síGía^_Si,
Çopeir:^

uso

•  íjçtergehte clòrado

•  , Rodo dfpiá

CUIDADOS ESPECIAIS

• Diluição: SjeguirTecomendàçãô do fabfícmte,
SEQÜÊNCIA DO PROCEDIMENTO ~

LáVaí dianámente:a cada troca de tarefa.
Retitaf os alimentos depositados sobre ás b^Çádâs;
Retíran Q excesso de resíduos coin água;
Esfregaçooraa esponja èdet^gén^ çloràdôjí
Enxágu^ utilizando ájàirá plástica;
Reíirâr ó exeessò dê água cõm rodo de pia;
Dednfetarboirifando álcool 70%',:
Deixar secar natumlmehte^^

: íiá plãnilha ROtbta dê Higienização.

ACOES CORRETIVAS

Cásoas bancadas e superfícies nãp ̂ tejam iHsivelmente HmpOs 0em;resíduos
ou mánéhás) repetir p procedimento.

;RDC;216/2004
ANEXOS

pláhilKá Rotina de Higíentzaçao.
Êlaboradó emr27/07/2016
Aprovaáq èm:;27/g7/2016

Atiiàllámidp em: 06/07/2020

Réspòãisávél!: CamUa Trajano
ResponsáyelíÊncas^SüyB Bi^gPóte
lUsponsávél: Delnià MaHlCedtólio

íamiíâmjyoífô
RESPOHSAVEfTÉGNICO

•CRNip0871
i> eni AHinaniaçâo

NÍ3TRÍÜ10NISTÂ
MaisSâborGésils^^Ti^iméritsçí
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
PQPÔ4

Versão; pOOl

COZINHA MAIS SABOR Data: 27/07/16

Higienização de luminárias,, interruptores e tomadas . Fòihá:l/2

OBJETIVO

^fótabelêcer os procedimentos dè higiene adequada das lumínáriaSj interruptores e tomadas.

LOCAIi DE EXECtJCÃO RESPONSÁVEL PELA EXECDÇÃQ

<!jozirihà
Arhòxtófedo

Auxiliar de Serviços Gérais.e Funcionário da
manutenção

RECURSOS NECESSÁRIOS

®  Fibra de uso geral
•  Paíio descartável

• DetergentecIoradO;

• Álcool 70%;
© Andaimes

• Escádá

CUIDADOS ESPECIAIS

A hSgienizaçãó dás luminárias é feita pelo funcionário da manutenção.
ÈFI: avental de vinil j óculos de segurança, luva látex e masciara;
Diluição DetCTgente: Seguir a recomendação do fábiicáhté.
Nunca jogar água nos intaruptofes, tomadas e luminárias, pois há risco de choquesre
dános a pessóás e equipámentos.

SEQUENCIADO PROCEDIMENTO

í) Limpeza das íummárias: Freqüência Mensal
1.1.0 funcionário da manutenção:
• Desligar a parte elétrica das liuninárias-a sérém retifád^;
• Montar o andaime (sê o teto fòr báixò pode ser usadá acscada);
• Retirar à luminária;

• De^òiitár a luiniffária retirando o vidro de proteção;
« Montar orecoiocar a luminária após à limpeza feita pClò auxiliar òperácionaí.
1.2. Auxilia òpemciohal:
• Lévaf a luminária desmontada para a pia de pré;higienizaç.ão dá área de récèbiniénto

de gêneros alimentícios;
• Retirar o.exçessó de suJeira^ inclUSive insetos è teias de aráiUia, com panç dmtdp;
• Es^gar ò süpmté-ea' proteção com fibra de uso geral emi?ebi4a em dçtèrgé^té;
o  Enxa^âr com pano úmido em água para retirar o detCTgèníté. Nuncâ jogár água;
• Borri& áíçopl 70 % em tpdò o êquipaméntò;

• Entregar a lummáriá pára ò funcionário dá manutenção;
2) HigienÍzàção:dàS tomadas e intermptpres: Freqüência semanal

•  Passar pano seco embebidò ou álcool 70 %.

AÇÕES CORRETIVAS
Verifitxtr se não há résíduòs incrustados e repetir o processo se necéSSârio.

REFERÊNCIAS

RDC 216/2004

ANEXOS

Planilha Rotina de Higiènização

Elabòradò éíai 27/07/2Ô16

. Aprovado ein

Átualua

Responsável! Gàinila Trajáno
Résponsãvel: Lucas Süva Bra
Responsável: Delma Márli G

r  ■ Maís y
CRN1

ivlsis Ssbor Geátáòem Alim

âçw



PROCpDIMÈNTÒ ÒPteRÁCiÒNÀL MPRÃÚ
yei^: 0001

COZINHA MAIS SÂBOR Pata: 27/07/16

Higíenlzacâo de luminárias, íntérruptor^a é toinádás F<>M:.2^ .

s Santos
ÍTÊCKIGO

Afimentoçâo

ntação



PROeEDMÉNTÓÔ^^
FpPOS

Vpãô: OÔbl

GOZINHÀMAIS SÀBÒR Data: 27/07/16
HigiehizaçSo deportes erinaçanetas^ Paá: 1/1

OBJEIIVO

Estabèltóer osprocedimentos de higiene adequa
èoütamiííàçâonas diversas efâpasdé manipula^

da das portas e máçáhètespara eviter os riscos de
10 de alimentos

tOCAtm EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PEMEXECUCÃO

Çp^ha
Áimp;çarifadp Auxiliar de Sqvíçqs G^is-

RECURSOS NECESSÁRIOS

•  Fibra de üso Geral

• Detergèrrte clòteâo"

o  Paiio dfôcáitável

• Baide.piástico
• Mah^eua

CUIDADOS ESPECIAIS

• Üsar de EPI; luva látex, bota dé PVÇ, avental pl^tico ê õcMós íte;segnrahça;
• Diluição Detiergrate: Seguir recomendaçaP do ébricaníe;

SEOÜÊNeiA DO PROCEDIMENTO

Freqüência s^ai^: PórtáS
Freqüência di^a: maç^tas
Porte de madeira (sala nutríciouista^ almoxa
♦, Esfi-egar com esponja:êtebebida itódeíérêetí
• Enxaguar com panp.deseartáVel umedecidp e
• pesinfetar com álcool 70 :^o è friccidiiar cõm
Porta de grades com ;tínte layável.(pojrta de è
•; ̂frcgar cora é^oUjárémbebida em detèrgim
• EnxaguarcpiaáguaíusaUdpmáhgueitePub
• Dèslíif^ dòm-àlcpol 70
• P^ar secar natmalmeute.

rifado e.baüheiròs).
te cloradò;

mágua;
pariô descartável limpo,
htrádâde recebimento)
teúlorado;

deplásíicò;

ACÔES CORRETIVAS

® Verificar seáápõitàseraaÇáiiêtás^tãG
prpcei&ento caso. seja h^tessárip,

visivelmente limpas (sem résíduos^pu m^bas) repetir ò

REFERÊNCIAS
,RDC216/2004
ÀNÉVOS

•  Platelha deCòntróié déHisiene de Ambientes - -

Éteborado em: 27/07/2016 RfôpõnsãVèl: Camilá Trai ano

Aprovado èm: 27/07/2016 Responsável: Lucas Silva Br^ánte
Atiiâlizadò ém: 06/07/2020 Responsável: Delma Marli Godinbo

V
Santos

Wz-

GKN1D:Q871
Mais Safejr Gestão em Afimente^O

NU
MàTs Ssbor Gí

MISTA
^iQjentâçâò



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
POP 06

Versão: 0001

COZINHA MAÍS SABOR Data: 27/07/2016

Hi&ienização de Pia Fáá: 1/1

OBJETIVO

Estabelecer os pfòcedirnentds de hi^ene de pias dempipujação. pam evitár riscòs dé
contaminação nas diversas, etapas de manipulação de pimentos

EOCAL DE EXECUÇÃO ^ I RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Cozinha

Auxiliarràde Cozinha Aujaliar dé
S^ços Gerais, Cozinheiro; Gèrál,
Cozinheiro Biètético, Còpeiras

RECURSOS NECESSÁRIOS

• Fibra de; uso Geral

• Detergente clorado
• Álcool 7Q%
• Balde plástico

CUIDADOS ESPECIAIS

Diluição: Seguir a recótnendação do fabricante.

SEQÜÊNCIA DO PRQGÈDIMEOTC)

Lavar diariamente a cada troca dé tárefa.
Retirar o excesso de r^ídiios (òascas) com as mãos de dentro da pia e;do ralp e
jogá-los ÒÀ lixeira;
Esffegar com a esponja e detergente clorado;
Enxaguar utilizando balde plástico;
Retirar p excesso de água;,
Efesinfétar bórriÊindõ álcool 70%;
D^ái- sécar naturalmente;
Registrar na planilha Rotina de HigienizaçãO.

AÇÕES CORRETIVAS

Caso as baricadas e superfícies não estêjam viâivelmerítélimpas (s£TO resíduos
ou manchas) repetir Ô pròbedimentò.

REFERENCIAS

RDG216/2004

ANEXOS

Plánilhá Rotina de Higienízação
Elaborado em: 37/07/2016
Aprovado enu Z7/07/2016
Atualizado cm;06/07/2020

Responsável:Cãinilá Trajárto
Responsável: Lucas SavaBragante
Responsável; Delina MàrliQodiiihó

NÜT
Mais Sabor Ge;

uíitma irçjjtíHi» uu^oantos
BêSPOMSAVELTECNICO

CRHtpOSTI
Mais Sabor Gesíâo em Alímbntaçâo

imantaçâo



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
PÒP07

Versão: 0002

COZINHA MAIS SABOR Data: 28/07/2016

Higienizaçãò de ianelas -parte interna Pag: 1/1

OBJETIVO

Estábélecer ps próçêdimentós de higiene de adequãdã das janeías para evitar os riscos
de contaminação nas diversas etapas de manipuláçãò. de alimentos

LOCAL DE EXECUÇÃO

Cozinha Auxiliárde Serviços, G^s

RECURSOS NECESSÁRIOS

Fibra déüso geral
Pmo descartável

Balde

• Oetergente clorado;
• Álcool 70%
• Escada

CUIDADOS ESPECIAIS

• Usar de EPI: luva látex, bota dePVC, aventM ;pÍástií?o e ócülos de ségc^ça;
• diluição detergente: Seguir a recomendação dó fabricàhtè;
• A parte externa das janelãs do refeitório e da S^a dás técnicas e é feitã por

enipresa tércéirizàdá ínchsalíhènté.

SEOÜÈNCIA DO PROCEDIMENTO

Freqüência semanal parte interna:
• Esfregar cpm esponja embebida èm detêrgentê;
• Utilizar éscada e èsfregãó rias partes altas se necessário;-
• EnxágU^ com pano descartável umedecido em água;
• Desinfetar com álcool 70 % e Mccionar com pano descartóvel,

AÇÕES CORRETIVAS

"VetifiGar se as janelas estão visivelmente limpas (séín resíduos ou manchas)
repetir Ò procedimento cásò seja necessário,

REFERENCIAS

RDC216/2004

ANEXOS

pTariilha de Rotina de Himenkação

Eiaborado em: 27/07/2016

Aprovado êm: 27/07/2016
Atualizado ém: 06/07/2020

Responsável: Camila. Trajanò
Responsável: Lucas Siiyã Bragàritê
Responsável: Delma Marli Godinho

NUTRICIONISTA
-Mais Sabor GeStàck^Alimeraa^

(qdq^ Santos
RÊSPÓNSÃvMLTtGNlCO"

CRN10O871
Mais Sáljôr Gestão em Allmenfação



PRÒCÈDIMÉNTO OPERACIONAL PADRÃO
POP08

Versão: ÓOÕl

COZINHA MAIS SABOR Data: 28/07/2016

Higienização de Geladeira Pág 1/1

OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos de tógiene adequada dã geladeira para evitar os riscos de
contaminação na etapa de arínazenamento. de alimentos

LOCAL PE EXECUÇÃO

Cozinha

RESPONSÁVEL PELA EXECÜCÃO

Auxiliar de serviços gmis

INCURSOS NECESSÍARIOS

• Pibra de liso geràl
• Pano dêscàrtável

• Detergente^clorado
• Álcool 7Ò %

CUIDADOS ESPECIAIS

• Usar de EPI; lúva látéx, bota dè PVG, avental plástico e óculos de segurança;
* piluiçâo.dètergónte; Seguir recomendações do íabricante;

SEQÜÊNCIA DO PROCEDIMENTO

• Freqüência semanal:
• Retirar ps produtos da geladeira e transferi-lòs provisoriamente para outro equipàmOTtp dè

refrigeração;
• Desligar da tomada;
• Retirar as partes móveis;
• Esfregar cõm esponja iémbebida ̂  detergente s parte interage externa fixas;
• Enxagüar çom paiio descartávelumedecido era água;
• Desinfetar com álcool 70% e fiiccionár com pànó déscartávêl;
• Lavar as partes móveis com detergeiitò e enxàgüàr em água corrente;
• Desinfetar com álcool 70%;
• Eticaixár ás parte móveis na geladeira;
• Ligár o equipamento;
• Recolocar os produtos;
Registrar na planilha Rotina de Higienização.

ACOES CORRETIVAS

o Verificar se nâd resíduos ou manchas e repetir o jprocedimèntò casò seja necessário.

referências

RDC 216/2004.

ANEXOS

Planilha Rotina de Higiênizãção
Elaborado em;:27/07/20l6

Aprovado ém; 27/07/2016
Atualizado em: 06/07/2020

Responsável: Càníila Trajanò
Responsável: Lucas Silva Bragante
Responsável: Dèlma Marli Godinh

Cajmtaírajáuo^^uhtos
RESPONSám TÉCNICO

CRNÍ0Ò871

Mais Sabor Gêstao em Alimentação

Mais Sabor Gestâ^e^jfpentação



PRÒCÉDIMENTO QPERAaONAL PAPRAG
POP09

Versão: ÕOÒl

eOZDSHA MAIS SABOR Dàtã:.28/07/16

Higiénízação delíquídÚlcadorés Pas:l/2

OBJETIVO

Estabelecer os procedünentós de higiene adequada de liqüidificadores para evitar os
ríscos de contaminaçiãG.

LOCAL DE EXECUÇÃO

Corinha

RESPONSÁVEL PELA EXECUCAO

Còpeira

RECURSOS NECESSÁRIOS

Fibra de uso. geral
Pano descartável

Álcopl70%;
Detergente clòrádo

CUIDADOS ESPECLíklS

Não molhar o motor do equipamento;
Dilüiçãõi detergente:- Seguir as recomendações do fabricante;

SEOlPÊNCIA DO PROCEDIMENTO
Freqüêftciâ diária íogô após o uso,
1)

Retirar o liquidiíicador da tõmaCla;

Enxaguáf cOm água p^ã retirar o excesso de resíduos dentrb dò copo;
Virar o copo para baixo párà escorrer o excesso de resíduos;
Esfregar o copo por dentro com fibra de uso geral e dètergetítè çlorado;
Eiixaguar com água para rêtirar o detergente de dentro do Cópo e yirár õ
copo pára esçorrê-Io;
Esfregar a parte externa do copò, o supòfté, o pedáí é cõipõ do motor com
fibra êrqbebida em detergente;.
Retirar o detergehtò com pano descartável umedecido em água limp^
Bofrifàr álcool 70 % em todo o. liqüidificador;
SecárfiiCçiòhando com pano descartável limpo.

2) .
DE USO DOMÉSTICO

A base elétrica:

• Retirar õ copo;
• Esfregar toda a base do liqüidificador çóm esponja .embebida em
Ehxáguar Com pano descartável umedécido em ágüa;
• Desinfetar com árcool 70% é friccionar com pano descartável

O copo:
• Dèsmõntãr em partes: copo, hélice, tampa e borracíiá;
• Retirar o excesso de resíduos ém água corrente;
• Esfregm as partes com esponja e dètergentè clórado e ènxaguar em agua coriénte;

iiherso em solução clorada por 10 minutos e enxaguar em água corrente;—



fScioi-i^

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PMjRÃO
PÒP09

Versãb: 0001

COZINHA MAIS SABOR Dàía: 28/07/16

Hig^enízaçâo de UoüiãificiàdÓ^ès Pag; 2/2

•Dèkar sec^ naturdmente em bandejálimpa ê des
• Bomfar-álcóoi 70 % ná Íiòíá do uso.

ifífetadá;

AreFS CORRETIVAS

♦ Vemfícáf sé não ilâ resíduos incrustados e repetir ó processo se hecessáriG.

KEFÉRÊNeiAS
RDe^l6^004

ANEXOS

• Planilha Rotina de Hiaiénizacão
Elaborado em: 27/07/2016 Réspónsável: CantOaTraiâno

Aprovadoem: 27/07/2016 Responsável: Lucas SüvaJBráaantè

Atiializádó éin: 06/07/2020 Responsável: DélmàMárli Godinho

: •) - r' \

nutriítonistá
Mais Sabor, G^s^^Álimehia0o

Sàntós

CRNiO 0.871 ,
Mais Sabor óõStSoem Aliiífôiitaçâo



#Seéorj^
PMCEDIMENTD ÓPERACIONAt

POP 010 ,
Versão: 0001

eopNIlAMÀIS SÀBOiK Dak:2$/07/.16

Higienlzáçâo dia cáfétéu^ dé (Hosiílià

OBJETIVO

Estábeletóér ôs próc^iméritoã^dè higiene adecpjada da cafeteirade coar para éyitátòs ris^s de
contamraação.

LOCAI} DEEXECIIGÃO? RESPONSÁVEL PELÂEXECUCÃO

Cozinha Qppeira

B Errmsns iwfiEsSÂRTOS

i Fibra dê USO gerai;
• Fanò desciartável

• Detergente clorado

• Álcool 70%;
• Caneco de áliMímó;;
» Báldé plástií^

cmnAnns KSPF.CIATS
\r

4  « llsar de EPI: lyyalâtex, tipíá dê FVC
• Diluição: Seguií'a rêconièhdação dó
• Atenção âpmyeldéaguáp^a

àyêntárplástico é óeulbS-dé segurança;
fábriêante.

adínar a resistência do equipamento.

sfoTOncí A no punrEmMENTO

• Freqüáicia diária logo api6s o uso;
• Rètíraç á çàfétêiiã da tomada;

Retirata ágtia quéntedo mvel
• Deixar esfiiãr. õ equipamento;
• Retirar 0 cóadQr.deeafé e jpgE

adorutilizando caneço de-alttómio;

q- á boita np lixo;
ácuà cxiiTèntè até retirar OS resíduos:

-* Ahrir a ̂  torii^:^ da càfeteir
desprezar os restos;

• ̂éegp a parte.;tíernã é exte
• Bsftegar ps .bicos das tprpeirâí
• En^^ár; çOm|^a 'para retin
• Escoar á água int^a pelas to
• Borrifar álcool 10 % em todo
•  Secar ôiccionàndo còmpánò
•  Passár 0 t^adorde çafé ém;^
• RêcolòcarocOadòrnacafetei
o Colõcaráguano, orifício de rií

a para escoar o:Testo de café utilizando ura fanêcp

cná^^tii fibra de uso embebidá em detergentÉ

ir 0 detergeníé usando iim baldínho;
meiras;

6 í^Uipáinéntb;
desçártávél limpó.
úá quente;

vel aíé ò: marcadori

dê alumínio è

ícipràdb;

• Reáistrair ha PlariüKà Rotina cè Híáienizacão. _ - .

AÇÕES CORRETIVAS
• Verificar.se não há resíduos incrustados e repetir ó prócèssd Sè necòssário. .

REFERÊNCIAS. — -
Rnno.rfí/?.nn4 -

"ANEXÕS ^
• riíflOhhn Rofiriá deHicíienízacão :

Elaborado em: 27/07/20X6 RèsporisáVcírvCaiidla Traiano

Aprovado éiíi: 27/07/2016 Responsável; Lucás SttvaíBragatíte;

Atuálízãdd êm: 06/07/2020 Responsável* ueima iviaru-^oumuu >-yH

NUT?efoNiSTÂ
Ganií^ trajâfite^os^antos

RESPONSÁVEUTÉCNlCÒ
CRNio.oari



PRÒGEDIMENTO OPERACIONAL PADRAO
POP11

yçrSão: ÒOOl

COZINHA MAIS SABOR Data:;2$/p7/2016

Hisiènizaçâo dà cafetéíra do refeitório Pás: m

OBJÉTIVÒ

E$tíãbèlççef óú pròçêdimtóc
riscos dç coníaàiináção.

)s dehígiène adequada da cafbteim do: refeitórío para èvitâr ós

LGGÀL DE EXECUÇÃO responsável PELA EXÉCUGÃG

Refeitório UMMC Gopeira.

RECURSOS NECÉSSMIOS

• pibfa de üsó geral
• Panó descíartâyel

Detergente neutrd
kfediean>íT 7ll.

• Álcool 70%;
• Caneco de alumiíuq;
• Balde plástico

CUIDADOS ESPECIAIS

• Usgr de EPI: luva iâtèx è avental plástico;
• Diluição: Seguir a recomendação dò: fabricante;
• Atenção ò nívèí de âguâ para lião duêilnar a resistência do equipmnentO;

SEOÜENCIA DÒ PMÍGEDIMENTa

• Freqüência diária logo api
® ftétirâr a cáfetei

5s C A

mda

ISO.

tomada;
JU^CIauÍ 'C&u iCU U

• Abrir a as torneiras da cafeteira para fâcoar ô rêsU) de café
tun caneco de aiximínio e desprezar os restos;

• Esfregar a partè interna e externa com fibra de uso geral en
neutro;

• Esfiêgar OS biGOS dástomeims;
p Enxagüar cdrii água parã retirár; 0 detergente por dentro^

e ápa Quente utilizando

ibebida em detergente

P- Escoar, aágua ir
• Enxagüar a párt
® Borriíàr âlcoól'

itema pelas tórneifas;
e extema çompano descartável umedècidó
/O % em tòdò 0 équipamèíitb;
j  Á

ém^âguá;

» oeear ixiqçionanuu.eum-pmiu ucs^miavçfi hwijjv

•. Còloeàf água uo orifício de nível atén marcador;
9 Ligar 0 equipamento.
• Remstrâr nà nlánilha Rotina de Higienização

ACÔESCORRETIVAS
• Verificar se não há resíduos incrustados e manchas e repetir 0 processo se necessário.

REFERÊNCIAS
RDC2Í é/2004
anexos:

• Planilha Rotina de Hmienização A  1

Elaborado em: 27/07/2016 RaspOiiisáYéi; Camüa Trãiano CajiMr/ajaiioxíos^áantos
^^pnNDÁVfTi trrlfjinn'—Aprovatíb èrií: 27/07/2016 Rf^snnnfiávcl: l.<ticás SflvaBràfianté

Atualizado em: 66/07/2020 Responsável: Dèliriã Marli Godiíiho GRNiOD87-i



#Sci»üP^_
■tiifJAp |y «líiKKí^

PROCEDIMENTO OPERACIONAL P^RÃÜ
fOPll

Versão: OÍOl

COZÍNKAMAIS SABOR Dâtà; 28/07/2016
HígicnizáçSo. dá cáfctèirã dóf efeitónò Paa: 2/1

nutríciqnista
Máis Sabor G^o^^itnenlaçâo

c^o^antps



PROGEDMENTÒ 0PERACrONÀL PADfâO
PÕP Q12

Vei^p: pOOl

OO^lTiUA; íV1AJ.S^3j^aOj\

Hi^ettls^cão âe Frcczcr

X^uXuc <^0/v *' mv^O.

Pi^íldél

OBJETIVO

Estabeíeeer os procedimentos de higiene adequada de frèézei^ p^á êvitar o;s nscòs de
contaminação na etapa de armazenamento de alimentos

LOCAL DE EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Cozinha Aipdliár^de. Serviços Qerais^

RECURSOS NECESSÁRIOS

• Vibra de uso geral
• Papo désçartayêí

• Detergente cl(
o Álcool 70 %

jrado;

CUIDADOS ESPECIAIS

% Usarde EPI: luyadátex, bota dí
• DiMçãó detergente^ Segui reç

í PVC e aveaMplásti
omendação do fâbricí

çp;

mte;

SEQÜÊNCIA DÕPRGiCEDIMENTÔ

Freqümeia semanal :■
• Retirãr òs produtos dó freezer €s tansferi-^los provisoriamentepara: outro cequipamento

UC 1 ylXlgwI ayaU^

• Desligar da tomada^
Deixar ò fr^zéf desçQhgélar mitürálmènté, Nb caso de urgência desedngriar com água
fria;

• Levar o fireezer para a pia da área de: recebimento;
• vQDljJ a m 6a 00 inOlpr ÇOni uni Sapo piaSlICO pdIcLUú

• Retirar os resíduos de dentro do fidezerdom átpriiiò
• Esfegar a pariéiütéraa eexternã com esponja embe
• í^tírar a borracha dd vedàçãò.é esfrega çóm espdnj
• Enxãguar com água coirente usando amangueira. N

úsir a mangueira, tisar pano descartável umedecido: *

depàhõ dèscMavêl;
Hda em.detérgentet
á todas as ifrestas das
a.Iàtetál dò motor db
3m água parà hão mc

tampas;
fréezer não

ilhar 0 motor;
•. Recoloçár àbQrraéha de vèdãçl
• Desinfetarcom álcool 70% e fi
• Ligar 0, éqúipainentd;
• Aguardar por 10 mihütoa para i

io hatampa;
iccionar com pano desçartável;

o Rêcplòçar os produtos;
• Registepá plániiliá Rotina déHigienização. MUlipGÉSTÂ

Mais Sabor òestrfnABenlaçâo

1

0

1

Vàrificár sé hãó: há a presença de resíduos ou manchas e repetir o procedimento caso seja n^éss^ó.
REEÜRiNeiÀS ^
Rlifí 216/2004 /.
ANEXOS,

• PMilhã Rotina dèHíMaàização
EUborado èín: 27/07/2016 Responsável: Gamila Trajáno
Aprovádòêrii: 27/07/2016 Resnonsável: Lucas Silva Bragantè
Atualizado em: Õ6/07/202Õ Responsável: Delmá Maíli Godinho



tíéaria.
PRdGEDIMENTO OPÈRACIONAE F^RÂÒ

PÔR 013
Veraãò::0001

GOZINHA MAIS SABOR Data:2t/07/2016
«BUiWO - HÍgieiUzaçSQ das Câmaras frigoríficas ;Pág:l/2;

oBJEtiyd
Estabelecer os orocedimentòs de hiaiene adequada das câmaras frigoríficás;

LOCAL DÉ EXECÜCÃO RESPONSÁVEL PELA EXECÜCÃO

Cozinha •AmciliarSendcos Gerais

HKfltlRÍSCliS NECESSAKTOS

• Fibra de USO geral;
•  Pano descartável;

• Balde;
• Esfr-enãõ;

• Detergente neuti^Ô;
• Saíiitizáite;
• Mangueira;
• Álcool 70%

ríTTnATinSF.spRriATS

• Üsar de ÉPÍ: luva látex, bc
• Diluição Detergente pufr^
• Diluição SanitizànteTsegu

)ta de PVÇ, avental plástico é óçulos de seguráriça;
(seguir ás õnerimçdès dò fabricante);
iras oriétttácõ^ do febricante).

./SEQÜÊNCIA BO PROCEDIMENTÓ
Freqüêfièià semanal:
1) Mcíékf íayãndo ás , , .
• í^tí^ 6s pimentos das prateleiras e.colocá?íós etn-ouíro equijp^ento dispopível: oti géláÜeirá. Nõ

caso de frutas, verduras eje^mesdeíxar em temperatura ambi^^ rio mákiirio 3Ó minutos;
• Esfregar as prateleiras"çom esponja erifr^ebidá erri det^gêrité;
• Ehxa^ar com água fazéndo íisp dê mangueira;
® Enxaéuar còin #uçãG clóiradà fazendo uso dè balde;
• Déixáf as prateleiras secarem naturalmente;
2) Lavar as paredes:
• Golpear; a esponja de usç geral pó êsfrêgãp;
• Umêdei^fa superfície c^m Sgua e solução detergente;
• Esfregar com e^Onja òü esfrCgão em movimentos de cima para baixo ou de dentro pM forai Iniciar com as

partes dtas;
• Enxágúar com água fazendo úsò de mangueira;
• Enxáguãr com Splüçâõ clbradã com uso de balde pequeno;
» Deixar secar naturalmente.

3) Lavaras pcufas e máçanet^
• Esfrê^ cto espónja .^bèbídà êm detergCrite;
• Erixápiá: com fazendo liso de mangueira;
• SanitjzarCómÃícool 70.^;
• Secar com,pano descartável.
4) Recolocar os alimentos nas prateleiras;
5) Fechar a câmara frcia;
6) Registrar na planilha ROtmã de Higienização.

áífla dos^âantosRESPOMSOTtticNlCO
CRNtaQâ7i.

Sabor. Gésiãoem Alímântaçag

acqes corretivas:
f erificar se.as paredes estão visivelmente limpas, sem fesiauos ou mofe, repetir o procedimentó tíaso
seiánecèssârio. — —

RDG216/2Õ04

ANEXOS
PlánimádeltódriádeMglenizaeao.

EláHdradò em: 27/07/2016
Aprovado cm;; 27/07/2016
Atualizado ém: 06/07/2020

Responsável; Cámílà'Trá.jagò
Respònsâvèi: Lucas Silva Bragante
Responsável: Pélma Maifí Godinho



PROdÉDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
POP013

VCTSão:OOÒl

COZINHA MAIS SABOR Data: 28/07/2016

Higíenizaçãb das Câmaras frigorilicàs ?áè:.2/2

MaísSabqpJG^êfe



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
PÒP14 Véísãò: ÒÓÒl

COZINHAMAIS SABOR :Data: 28/07/16
. Higienizàçãd dé equipamentos êm gér^ Folha: tó

OBJETIV^O

Estabéleçer ps procedimentos de higiéne;adeqnada dos equipámenfos em géraí pára éyitár os
riscos de çpntãmípaçãp. Inclui neste procedimento: cortador de fiios,- cilindro de massas,
prpcessáápreã de alimentos, descascãdor dê legumes, máquina de gélò,.Tefi"esqueira e outros
equipamentos de p^uênó pOrte què nãp tenha procedimento específico.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃOLOCAL DE EXECUÇÃO

Cozinha

REGtmSÕS NECESSÁRIOS

Auxiliar de $;erviçGS :gemis, de cpziiüia
e dietética, copeiràs.

• Fibra de uso geral
• Pano descartável

• Dètefgêntè ólprádp'
• Álcool 70%;

CIUDADOS ESPECIAIS

• Nãò rnolhâr o motor do equipamento;
• Diluição detergente; Seguir a réçpmehdâçâp do fabricante;

SEOUENCU DO PROCEDIMENTO
• Freqüência diária logo ápós ó usd.
í) EQUIPAMENTOS CÕM PARTES NÃO DESMONTÃVEIS:

• Retirar o equipameníõ da^ tomada;
• Enxaguar cotn pano descáriáyel úmido para reth# p excésSõ de resíduos dg

equipamento;
• Esfregar P eqüipàihehto cotn fibra de uso geral embebida em détergenté néufrò: a

pirtê extemá e interna, ò supgrie^ o pçdal e corpo do motor;
• Èmcaguar com pano únudò. emé^á pára; rêti dêtéfgente;
• Bqnifar áiéõól 70 % em^todo o equipamento;
• Secar fiicciònando com panò descartável limpo e cobrir com plástico;

2) EQWPAMENTOS COM PARTE DESMONTÂVEL
A base elétrica:

• Retirar as partes móveis;
-• Esfregar toda a base dò equiparhentp com ê$pphja embebidã ém detergente;
• Enxaguár çpm pano descartável umedecido em água;
• Desíhfetáridóm .álçódl 7^^^^ é friGciòhar com pano desçartáv^^^^^
As partes móveis:
• Desmontar as partes: lâminaSi copo, hélice, tampa, bórrachás, etc;
• RetíM P excesso de feáídupS em águâ corrente;
• Esfregar as partes com esponja embebida ein detergente neuto ç,
• Enxãgüár em água corrente;
• Deixar imerso em solução Çloradá por 10 minutos;
• Enxaguar em água corrente;
• Deixar seÇàf naturaíiáehtè em bandeja limpa e desinfetada;
• Montar as partes móveis no equipáníento; BoMfar álcõoL 70 % na hora do uso.

waTrofaranirt^



PROGEDIMENTO OPEaRÂGIGNAL PiU)tóG
PÔP14

VersIoí^OdOl.

"nafa'Oô/ri'7/i
«ast«cí»4'^-*'K^; GO^IKliA. IVxAtò oAilUK-.

Higíeüi^^^ão dê cáiiipamentos em seral Éólha::2/2^

ArftES GÓRRETIVÀS

9. "Verificar se não M reSídüòs incirustàdoã e repetir G processo: se necessário.

REFfíRÊÍíClAS
EBCm/M)QA

'Amms
á Plaiiilhâ Rotina de.Hieienizacão

Elaborado êm: 27/07^0t(S. Responsável: Càmná Tràiãnó

Aprovado em;i27/07/20I<í RéspomáveltXiicasíSÜva-Bragantê

Atuãlfeàdo èm: 06/07/2020 J^sponsável: DelmaMarRGodinhò

MalsSabor.Ge^, entaçdo



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
POP 015

Versão: 0001

riâtb* 7Í2/Ó7/1 A

Hígienização de fomos Folha:!

OBJETIVO

Estabelecer os pròcédimentos de higiene ad^àüáda dò fomó.
LOCAL PE EXECUÇÃO

Cozinha
AiKÍHares decoiapha G^ál e Dietéticá, Primeifò, segundo e
tèrceirò coziiihéiro, confeiteiro

RECURSOS NECESSAMOS

• Fibra desuso geral
• Paíio descartavél

• Detergente clòradó

• Álcool7Q%;
• Detergente deslncrustante

CUIDADOS ESPECIAIS

ÈPI: avtótal de/vdíiil, óculos de segurança, luva látex q mascara;
Diluição detergente clorado: segunda a orientação, do ;iabricante
Diluição detergente desinçrustante; segundo a oriêntação dó fabricànte
Nunca jogar água nos fompSiélétticos para hãp mòlliãr, pois há risco dé choque e daiiós ao
equipámentò. E hò câsó dós fomos a gás fiara não molhar a lã de vidro e a pedra danifícando.aq
equipamento.

SEQUENGIA DO PROCEDIMENTO

Freqüência seiiianàl:
• Retirar o equipámentò dü tomada no caso se for elétrico;
• Deixar esfriar;

• Retirar as partes móveis: gradra;
•  lÈnxaguar com panp descartável úihido para rétiràr o excesso dòresiduòs do equípamenfõ;
• Esfrega p eqtiípaihéhtp cóm íibrá de üsò gèrál èmbèbida era detergente desengordurante: a parte

externa e interna, o suporte, o vidro exceto P rnptpr e p pàmél de wntròle èlétíiçò;
• Énxaguar com:pano úmido em águapara,rèíir^o desengófditmte. Nunca j^pgar água;;
• Bprrifer álcool 7Q % àm todo o equipamento;
• Lávar ás partes móveis:
• Esfregar todas as pàrties móveis com esponja embebida em_deseiigórdiirâiite|
• Enxaguar em.água corrente;
• pesinfet^ com álcool 70% e friçciònãr cóm pánp descãtâvèl;
• Récolóèàr nó forno.

AÇÕES CORRETIVAS
Verificar se não há resíduos incrustados e repetir o processo se necessário.

REFERENCIAS

RDC 216/2004:

ANEXOS

Planilha Rotina de Higienização

Elaborado em:;27/Q7/20Í6 Responsável: Camila Trajano

Aprovado ém; 27/07/2016 Responsável: Lucas Silva Bragante

Atualizado ém: 06/07/2j92Cl

Gafóifa Trajáhc' dósyéãntps
RESPONSÂVELTÈCNIGO;

CRN10.0871
V«als Sabor Gestão =« Alimentação

Responsável: Delma Marli Gódihhò

nutricionista



v.>

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
FÒP016

VerÉo: OOÓt

COZINHA MAIS SABOR Data; 28/07/16

Higienizaçâo de íosScse chapas qúéntes FÒlhá:l/2.

OBJETIVO

Esfâbelécéf os

LOCAL DE EXECUÇÃO
oes.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Auxiliár ppéfaciónál, Aüxiliares dis còzinhageral
e dietétíca,;coziiiheíro confeiteiro.

RECURSOS I^CESSÁÊlOS

• Fibra de iiso

• Pano dèseaitável

• Defergente desíncru^ante
• Mangi
• Balde

CUIDADOS ESPECIAIS

©  EPI: avental de vinil, óculos dé sèguratojja^
• Diluição de det^gmtè desincrustm^ seguridoreí» âõ febricanfô
• Nunca jpgãí ágüá nós queimadores ainda quentes jiaranão danificar o equipí^ento.

SEQÜÊNCIA DO PROGEDIMENTO

Freqüência diária após p uso semanal:
• Deixar esfriar:
• Rètiraf ̂  paftês móveis: -grades è díüeirftàdores;
• Retirar 6 excesso de resíduos da cbâpà com espâtulají
• Esfregar o equipamento com fitíra de uso geral emljebida.em detergente

desengordinrantó? ̂  parte éxt^a e interna e ó suporte (pés);
» Enxaguár.Com águá corrente usando balde ou mangueira para retirar 0 d
• Bòrrifte- álcool 7Ò % em todo o equipamento eíseear com. pano descártáyer,
• Lavar as partes rnóvéis:
• fofregar ted^ as partes mpyms coin esponja embébidâ óm dêsengofdurante;
• Enxagu^emá^ácpraen^^^^
• Desinfetar, cóm álcóOl 70% e fricclonar com pano descartável;
• Recolocar as partes móveis.

ACOES CORRETIVAS

Verifica se tóo há resíduos incmstadôs e rCpetird processo sè ne^sárío.

REFERENCIAS

RDC216/2004
ANEXOS

Planilha Rotina dè HigiehiraçãÓ

Elaborado ém; 27/07/2016
Aprovado etia: 27/07^016
Átoalízado eiiiJ:06/Ô7/2020

Respoas^élt Camila Trajano
Responsável: Lucas Süvá Bragante'
RésponsáVCIf Dêlma Marli Godinho

{„iiajrsüéiwdòs#antps

CRNipOStV

Mais Sabor



•^Seiafiaí
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

PÒP 017
Versão; OOÍ)1

CÒáNHAMAIS SABOR Datã:28/07/í6

Higienlzaçãó de De^cáscador de LésamèS Folha: 1/2:

OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos de higiene/adequada do desçasÇadpr de legumes para evitar os
riscos de contaminação

LOCAL DE EXECUÇÃO lEÜESPONSÁVEL PELA EXECÜCÃO

Co2dnha
Alptiliar de serviços gerais.
Coneira

RFcrnísos nscessãriós

• Fibra de USO geral * Álf^nnl 70%*
• Pano descartável

• Detergente cloradb

/>lOyyi- / V íf.p>

• Solução clorada .a.20Q ppm

CüIDMiOS ESPECIAIS

Não molhar o motor do eqüipaínênto;
Diluição Dètergonte: Sòguir as recomendações do fabricante;
Diluição. Solução clorãdá: Seguir as recomendações do fabricante^

• Freqüência diária logo apôs o uso.
1)EQUIPAMENT0S

• Retirar o èquipàmento da tomada;
• Enxaguar com pano descartável úmido parà rétirar q excesso de resídüòs do

equipamento;
9 Esíregar o êquipamento com fibra de uso geral embebida em detergente Jieutrò: a

parte externa e interná,, o supõrtej p pédal e çõipp do motor;:
Enxaguar com pano úmido em água pára retirar p detergente;
Bórrifar álcool 70 % ém todo o equipamento;
Secar friçcionando com paiio desÇartáVel limpo;
Cobrir com plástico.

EQUIiPAMENTOS COM PARTE DESMÕNTÀVEL
A base elétriçá:

• Retirar as partes móveis;
• Esfregar toda a base dp equipamento cotn esponja embebida era detergente;
• Enxaguar com pano descartável ümedecidõ em água;
• Desinfetar com álcool 70% e friccionar com pano descartável.

As partes ínóvèis:
• Desmontar as partes: lâminas, çopõj hélice, tainpa, bottachas, eteja
• Retirar, o excesso de resíduos em água corrente;
• Esfregar as partes cpm esponjá embebida em detergente neutro;''^^'?
• Enxaguar.em água corrente;
• Deixar imèrsp em solução clPrada por Í0 minutos;
• Enxaguar em água corrente;



PROCEDIMEISTO OPERAGÍONAL PADRÃO
PÚP 017

Versão; 0001

CÓZÍNHÀJMS SABOR Data: 28/07/16

Higíenizaçâo de Descàscãdor de Légümes Folha; 2/2

• Dêixhí Secar naturalmente em bãndejà limpa e desinfetada;
• Montar as pártés móveis tió ei^uipamento;
• Borrifár álcool 70 % tíáhòrá dO,üsò.

ACÔES CORRETIVAS
• Verificar se nao há resíduos incnistádõs e fépêtir o processo se necessário.

REFERÊNCIAS
RD.G 216/2004

ANEXOS

• Planilha Rotina de Hieienizacão
ElãBoradOiem: 27/07/2016_ Responsável: Cámilá Trajánò

lApi-òVádó em: 27/07/2016 Réspohsãve!: Lúc^ Silva Bragante

Atualizado em: 06/07/2020 Respõhsável: Deima Marli Godinho

íâmlla T/áyio doè Santos
RÊSPONSIÍVELTÉCNICÒ

CRNÍ0 087Í
Mais Sabor GKtâo em Alimentação

MISTANUTRI
stâóÊiYi AlimentaçãoMais Sabor



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
POP018

Vers^; 0001

COZINHA MAIS SABOR Data: 28/07/16

Higiéiiízaçãõ Balança Folha:.!

OBJETrV^O

Estabelecer os procedimentos dehigi<me adequada da bdança para evitar os
riscos de coritâminaçãb.

inr^ AT ni? irviTí^TT/^Ã n RESPONSÁVEL PELA
EXECUÇÃO

Cozinha Magarefe, Auxiliar de cozinha, ASG

RECURSOS NECESSÁRIOS
• Fibra de uso geral
• Pano desejável

• Detergente clorado
• Álcool 7ôyo;
• Máquina lava louças

CUIDADOS ESPECIAIS

• £)iIüição detergente clorado: segundo recomendações do" fabricante
SEQÜÊNCIA DOPROCEDIMEN'ro
• Fféqüêntíá diáfiã lõgõ após 0 uso»

• Retirar o excesso de alimento;
• Esfregar çõm fibra de uso geral çmbebida em detergente clorado;
• Colocar na máquiná dé lavar louças;
• Rette ao termino do cicl0 da máquina e esperar 40 segundos

• Borrifar álcool 70 % em toda superfície;
• Guarda com de forma que fique seca e com passagem de ar;
m  Aü rnrtlTírx Árri'crilnnSrt plrtraHa Hí» iini Hin -naríi O-hnÍTrt TlTTlia

vez por semana.

AÇÕES CORRETIVAS
• Verificar se nãò há resíduos incnistados e repetir õ processo se

necessário.

REFERÊNCIAS
RDG 216/2004
ANEXOS

• Planilha Rotina de Higienização
Elaborado em; 27/07/2016 Responsável: Gamilá Traiàiio
Aprovado em: 27/07/2016 Responsável: Lucas Silva Brasante

Atüàlizadò em: 06/07/2020 Responsável: Dèlma Marli Gòdlnho

imiíà T£#ifo do§4antos
RSSPÓNS^L TÉCNICO

CRN1DÓ871
Sabor GeslSÒ èm Alimentação

NUTRICIONISTA
Mais SabofSfôll^m Alimentação



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
POP019

Versão: OÒOl

COZINHA MAIS SABOR Data; 28/07/Í6

Higíenizaçâo de còifa Mk: 1/1

OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos de higiene ãdéquadà dás coifasv
LOGAL PE EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Cozinha Auxiliar Serviços Gerais

RECURSOS NECESSÁRIOS

• Fibra de uso geral
• Paiio descartável

Balde
3/^*

• Detergente clorado
• Mangueira
• Escada

CUmADOS ESPECUIS

• Usar de ÊPI: luva látex, bòtá de PVG, avental plástico e óculos de
segurança;

• Diluição detergente clorado: segundo as recom^daçÕes dó fabric^te
SEQtJENCIA DO PROCEDIMENTO
Frequênèiá- semanal:
• Retirar ou proteger todos os alimentos ou utensílios próximos a área sér

higienizadã;
® Tampar com íita isolante todas as tómadas da áreá a ser limpa;
• Colocãr a esponja de uso geral no es&egão;
• Umedecer a superfície com água e solução detergente;
• Usar a escada para limpar partes mais altas se estiver fora do alcance;
• Esírégár çotn, é^ponj a ou esfegãp ém movimentòS de cima para baixo ou de

dentro para .fom/Jíniçi.ar Çpm: as partes altas;
'• Énxaguar com água fazendo uso de balde pequenp õu mangueiradü pànp

descartável mnedècidò em água (caso não possa molhar o local);
• Enxagu.arcpm spiüÇãp cloráda çpm tísp de balde pequeno;
• Deixar secar naturalmente.

• Registrar na planilhã Rotina de Hígienizaçãp.
ACQES CORRETIVAS

Veidfíçar se aâ paredes estão visivelmente limpas (sem resíduos ou
manchas) r^etir o procedimento caso seja neçessáriOj

REFERENaAS
RDC.216/2004

ANEXOS

Flanilhade Rotina de Higienizaçãò
Elaborado em: 27/07/2016 Responsável; €ámiiã Trajano

Aprovado em: 27/07/2016

Atuáli^dò cm: 06/07/2Q20

Gaií^TraMnpdos 3^
" RESPÕNSA^L TÉCNICO

CRN100871 ^
Mais Sabor Oéstâo eni Alimenlaçâo

Résponsâvel: Lucas Silva Bragante
Responsável: Belma iVfarli Gbdihho

NUlRiCTqNISTA
Mâls Sabor Gestâ®^alimentação



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
POP20

Veísão: 0001

COZINHA MAIS SABOR Data: 28/07/16

Higicnlzação de balcõestérmícos Pafí: l/l

OBJETIVO

Estabelecer òs

evitar ps ri.scós de çpptaminaçãò

LOCAL DE EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELAjEXECUÇÃO

Cozinha Auxiliar de Serviços Gerais

HECÜRSOS NECESSÁRIOS

• Esponja
• Pano descartável

• Álcool 70%;
• Detergente clpradõ

CUIDADOS ESPECIAIS

•  fíão utilizar produtos abrasivos que podem riscar o balcão.
•  'Não molhar a paite elétripa dó equipámentó pafa hãò dãnificá-lo.
• Diluição detergente: Seguir as recomendações do fabricante;

SEQÜÊNCIA DO PROCEDIMENTO

•Após o uso, desligar o balcão térmico.
• Lavar o balcãò térmico com água e detergente clorado.
• Esfregar com ò ládp màciò (âmafélo) dã espónjà.
•Não utilizar produtos abrasivos que podem riscar ofralcao.
• Nãp molhar a parte elétrica do equipamento para não danifiçá-lo,
• Borrifar álcool 70? ê-.friccionar coih pàpel toalha.

ACOES COimETlVi^

Verificar se não há fesídups.mcíustàdps é repetir p próçessp ̂  necessário.

REFERENCIAS

RDC216/2004

ANEXOS

Planilha Rotina de HigienizàÇãò
Elàborádo em: 27/07/2016

■Aprovado em;'27/07/2016
Atualizado cm: 06/07/2020

Responsável: Camila Trajano
Responsáveh.Lucás Silva Bragánte
RèspOnsável;'D61ma Marli Gódinhò

C^la TraíWnol tíos^ntos
RESPONSÂvâ. TÉCNICO

ÇRNIOqSTi
Mais Sabor Géslâo èm Mbiehlaçao

NUtRIOÍm^TÂ
Mais Sabòf ÓB3jí<í^KÃIlnienlaçSo



PROCEDIMENTO OPERAGIONAE PADRÃO
POPOil Veraâô:'ÔOÒl

craio.üMí COZINHA MAIS SABOR Data: M07/16
Higieaízação de moedor e amasseadòr de carnés Folha: ,1/2

OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos de hi^eneadequada de;eqmpainentos: moedor de çarafô e amaçiadpr de
camès para evitãf.os riscos, de contaminação.
íiOCALPE EXECÜCÁO RESróNSÁVEL PELA EXEGUÇÃO

?Açotigue

RECÜI^ÔS NECESSÁRIOS
pfagarefe>

•  Fibra de uso geral
• Pano descartável

• Dete^épte clorádo
• Â1çòp!,70»/p;
p  Soluço cloradá a 200 ppm

CUIDADOS ESPECIAIS

• Não molhar o motor do equipamento;
• Diluição Ddergentet Segiiir as recoméndações do fabricante.

SEOlPÉNCIA DO PRÒGEDIMENTO
* Freqüência diária logo após o uso.

A b^e elétrica:
• Retimr as partes móveis;

oda a base do equipamento com esponja embebida em
com pano dèscariavèl lúnedecidò èm ágüá;
- còm alc6òr 70% e Mcciòhàf com pano descartável.

As partesmóvels:
•  as partes: iâminàSj, copo, hélice, tampa, borrachas, etc;
• Rette o excesso deresíduoã em água cQirente;
• Es&egár as partes com esponja embebida em detergente neutro;
• Enxaguar ̂  água corrente;
• Deixar imerso em sOluçãp clòrada pór lO minutos;
• j^aguar em ágiiã còrrerite;
• Deixar secar naturalmente an bandeja limpa e d^infetada;
• Montar as partes móveis no equipamento;
• Bpmfár iálcool 70 % náhora dô uso;
• ResiStràr éni

AÇÕES CÒRMTiVAS
» Verificar senão ha resíduos incrustados e répeür o proc^sò se necessário.

referencias
RDG2Í6/2004

Planilha Rotina de ííigienização
Elaborado em: 27/07/2016 Responsável; Camfla Trajaao

em: 27/07/2016 Responsável; Lucás Silva Brágántè
Atualizado em: 06/07/2020 Responsável; Pelma Marli Godínho

, mtos
RHSPÓNSÂ\

CRN1008T1
lyíals SaborGesíâo em/JiwõotaÇâo

Mais Sabor

ISTA
ííftjimènlaçSo



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
PÓPtó2

Versão: 0002

GOZINBfÂ MAIS SABOR Data: 28/07/16

Hi^eiíizaçâo.dás garrafas térmi^s dos pacientes Pá^á2 de2

Sè|iíir o-|ÍrõçedüiiéhtO <íélimpeza e samtização diária item dl.

AÇÕES GOÍRRETIVÁS
• y^fiçar sempM residi
•  Solicitar a troca i^ áárn

lós/inçr^te^ès e repetiriò prpçèissò çàso nec^^
ifas em caso de fachadúràs oü ihfiitia^és na base tónnica-da espuma.

REEERÊNqiAS
ia5Cií2l6/â0b4
■ANEXOS- ,

•  Planilha de Rótihâ;dè HigieiiizaçãO;.
Elãhorado cdl: 27/07/2016 Responsável: Camila Traiano
Aprovado em:.27/07/20t6 RésponMvÈl: Lucas .SUya Brágãnte.
Atualüãdò em: 96/Q7/2020 Rèspónsávcl: Délmá Marli Godinho

NUTRICIO
Mais Sabor Géâ^ entgção



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
POPÓ23

Versão: ÔOOl

COZINHA MAIS SABOR Data: 28/07/16

Hiaiénizaçâo das garrafas térmicas do reféitoriõ. Página Ide 2

OBJETIVO

Ésíabélecer os procedimentos de higienizaçãò das garrafâs téíroça üsad^ pára sén^ líquidos
no refeitóiiò.

LOCAL DE EXECUÇÃO

Cozinha

Área de lavagem
Çopeiiâs

RECURSOS NECESSÁRIOS

• Eibfa dè uso géral
• ÈsOova de mamadeira

« Detergente clorado
• Caixa plástica

CUIDADOS ESPECIAIS

• Usar de- ÊPI: luva látex e avental plástico;
* Dilüição Détergénté: Seguir as recomendações do fabricante

SEQÜÊNCIA DO EROCEDIMENTO
Freqüência diária após desjejum, lanche e ceia ou uso das garrafas:
• Abrir a tmpa e deiramar nà piá os restos de leite e café da garrafa;
• Fazer a pré lavagem enxaguando a garrafa com água córrehtè;;
• Retiráf a tômêira da.gárfâfa desparâflisando-a por dentro dá garrafa;
• Separaru torneira e tampa da garinfa;
• Es^egár com esponjà d^ nso geral a parte externa e interna da garrafa;
• Enxaguar a garrafa éni.água çprfehte;

• Esfregár com escova de mamadeira as torneiras e com esponjas â tãmpa;
•Enxaguar còm água comente;
• Deixar, de molho em caixa plástica a torneira e a tampá.em solução, clç^da por 15 nímutos;
• Enxáguár ás tôrneiras e tampas com água corrente;
• Recolocar a torneira nagaírafa;

• Encher a garrafa de água;
• ColQcàr o sánitizantè. confòrme.ó tamanho da garrafa;
• Deixará garrafa na bancada;
Náhoíádousò:

• Rêtirar, a água còni sòlução çlorãdá é desprezar;
• Enxaguar em água corrente;
• Deixatsecmhátumimente;

• Enchèr de água quente a garrafa que será Usada pára café ou leite; 0371
• Deixar até a hora do uso; SaborCestâo emAJimenlação
• Retirar a ágüá quente;

Registrar- na planilha Rotina de Higíenização.
AÇÕES CORRETIVAS

Verífícar.sé não resíduos Òü incmstaçQés é repetir o processo caso seia hecessário.
REFERENCIAS

RDC 216/2004



^icipi^iár.
PROCEDIMENTO ÒràMCIÒNAL PADRÃO

POP023
y^ão; 0001

■t^{iiKS}<!W iVliV12i

Higíenlzação das sarrafàs térmicas do refeitório;
lyflts. 2o/ü7/lõ

Página 2 de 2

ANEXOS
• Planilha de Rotina dé Higienização;

Elaborado em:-27/07/2016 Responsável: Camila Trajano
Aprovado em: 27/07/2016 Responsável: Lucas Silva Bragante
Atualizado em: 06/07/2020 Responsável: Dcima Marli Godíniio

NÜTRlÇJONlSTA
Mãls Sábór êeSí^rSmiimentsçâò

WlalsSaWt



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
POP024

V^âò: OpOl

COZINHA MAIS SABOR Dâtá: 28/07/16

Hiaienizacáò de.placas de altileno Pá^naT dè l

OBJETIVO

Estãbelêcef õs jiròçèdimeatos de higiem^çãõ de placas de^altilèno Usadas no
preparo para evitar contaminação dos alimentos.

LOCAL DE EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Cozinha
f  p

Aréa de preparo de saladas, Área dê
pequenas fêféiçõês

Auxiliares de cozinha gemi
Copeiros de refeitório
Confeitéirò

RECURSOS NECESSÁRIOS

• Sòluçâp clorãda a 200 ppm;
• Caixa de polietileno

Fita dosadóra dê clòró ria água
CUIDADOS ESPECIAIS

Diluição: Se^ir as têcojQqendaçÔés dó ̂febriçante.
SEQüENCIA DO PROCEDÍMENTO

Frepênciá: Após o liso
Lavai* as placas de altileno com esponja e detergente clorado;
Enxàguar em água çorrêhfe;
Fazer o preparo da solução clorada na caixa de polietileno de acordo com
o volume de água^ troçando-a diariamente.
Verificar a^dosagem dó clorp çpm a fita dgsadora se está à 20Ô ppm;
Mergulhar as placas na solução elorada;
EnxagUar em água corrente uma a uma nã hora do uso;

f Registrar em planilhas de solução clOrada.
AÇOES CORRETIVAS

Acrescentar mais sanitizántê casò a fita dpsadora acuse dosagem dè
cloro menor:que 200 ppm.

RDC 216/2004

ANEXOS

» Planilha Rotinà de Higienização
Elaborado em: 27/07/2016 RêspopsáveU Gattiílá TràjàiiÓ
Aprovado em: 27/07/2016 Responsável: Lucas Silva Bragante

Atualizado em: 06/07/2020 Responsável; Pelnia Marli Godinho

Ç^íía Traiârto/rfÃ NUTRI
Mais Sabor

TA
'm Alimentação
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PROCEDIMENTO OPÊRACIONÀL PADRÃO
PtíPOlS

VeraãoitÒtfí

CÓZINttA MAIS SABOR Data: 28/07/16:

Higienização de Utensílios na connhã Pâgiháldé 1

Estabelecer os procedimentos de.higiíme dos utensílios utilizados na cozinha.

LOCAL DÊ EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELAEXECUCÃO

Coanlia.

Área de lavagem^ Auxil.iãr de seguçòs geíma

RECURSOS NECESSÁRIOS -
• Fibraço

« Detergenteclorado
• Detergente dèseíigõrdurante
• Caixa bráncà de poliétileno

CUIDADOS especiais

• Usar de EPl: luva látex, bota de PVC^ avental plástico, e ócülós de ísegüi^ça;
• Diluição Detergente: Seguir as recomendações do fabricante^

SEOÜÊNGIÀ DÒ PROGÉDIMENTO
1) ÚtensfliOs êm gèral: panelas, taiúj

corte, cubas de inox e tabuleiros.
)as, conchàs, csçmhadéiraSí rmoSi feças de

•Êá^r á pré lávagem retirando õs resíduos em água cOrreiite;
•.Esfiregar com esponja embebida .em detergente.eiprádó;
• Sé tivèr.ihçrustãçõçs dé diftcil remoção pasâar desengordurante e deixar de:moIho

• Eaxaguar em água corrente;
• Déixar esco^ 0 excesso de água eniborcado na pia de apoio;
•ColÒcãr napratèleirá embprçadá parabaixQ;
•.Borrifar álcool 70; % na hora do uso nos utensílios:que não sofrerão ação do^çalor
do íomo ou fogão; (conchas, escumadeiras, cubas para alimentos friosi- etc)

ÃCÔES CORRETIVAS
t Verificar se naò há resíduos ou incrustações nos utensílios e répétir :0 processo

casó seja necessário.

REFERÊNCIAS
RDC 216/2004 ./7 -

ANEXOS
!  ̂ ! ■: "Wiyiwi

• Plánilhá dè Higienização dè Utensílios RcspoNSÂ\^LTyNicp
• Planilha Rotina de Higienização Maís sáborPf»ftfSn

Elaborado em: 27/07/2016 Responsável: Camila Traianò
Aprovado em: 27/07/2016 Rcsboíasávei: Lucas Silva Brágante
Atúálizado èm: 06/07/2020 Responsável: DelmaMaríiGodinho DiriOfílS*

ud Sabor.6estãp em ÂlimemaçSo



PROCEDIMENTO OPERAeiONAL PADRÃO
PÒP026

Versão: OOÒl

COZINHA MAIS SABOR Data: 28/07/16
Higienização de prateleiras Polha:.l/l

OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos de higiene adequada das pratêlêifas para evitar os riscos
de contaminação nas diversas etapas.de armazenamento de alimentos
LOCAL DE EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Cozinha geral
Estoquista
Auxiliàr de estoque

RECÜRSÕS NECESSÁRIOS

• Esponj a de uso geral
• Pano descartável

• Detergente clorato;

• Álcool 70%;
CUIDADOS ESPECIAIS

• Usar de EPI: luva látex, óculòs de prõtèção,-bóta de PVC, avental plástico;
• Düuíçãò Detergente clorato: segqndo recomendações do fornecedor

SEQUENCIA DO PROCEDIMENTO

Freqüência quinzena!::
• Retirar ps produtos da pratéleira;
• Esfegar com esponja embebidá. èm detergente;
• Enxaguar çom pano descartável umedecido em água;
• Desinfetar çom álcòpl 7Ô % e ôiccionàf coin p^o déscártável;
• Recolocar os produtosma prateleira. .
AÇÕES CORRETIVAS

• Verificar se as prateleiras estão visivelmente límpas:(sêm rêsídüosou manchas)
repetir o procedimento caso seja necessário.

REFERENCIAS

RDC 216/2004

ANEXOS

Planilha Rotina dè Higienização
Elábôradó em: 27/07/20Í6 Responsável! Gámila Trajano

Apròvado.em: 27/07/2016 Responsável: Lucas Silva Bragante

Atualizado em; 06/07/2020 Responsável; Delmá Marli GbdinttÓ

imUa tçajW do/Santosresponsável TÉCNICO
CRN10 OWi , . - _

Máls Sabor Gestão em Alimentação
NUTRICIONISTA

Mais SáBaVG^íâo.emiíiiminiaçêf'



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PÁDtóO
]^OP27

Versão: Q002

COãNHA MAIS SABOR Data; 28/07/2016

HIGIENIZAÇÃO D^ ESPONJÀS Pag::i/Í

Objetivo

jpadrpniz^ é adeqií^ a,limpeza e desinfeeçãG deesponjas utilizadas.para higiêriizar
eqliipmentos e ütCD^ílibs
Local de Execução Responsável pélá execução

Cozinha Auxiliar operacional
Axixiliar de cozinha geral c dictética

Recursos Necessários

• Detergente Glorado
• Fibra dé usó geral
• Esponja dupla^fòce
• Fibraçõ

Cuidados èspeçláis

• $ão consideradas esponjas de higienização: fibraçò, esponja de uso geraVe
èsponja dupla face;

• Não permitir que a-espónja 5ejà armazenada ein baldes cõin água õu produto d©
limpeza por tempo indeterminado

• Proceder adòfrètá etiquetarem, corn data de manipulação e validade da .esponja
Seqüência do procedimento

Freqüência diária (ou após.cadá uso)

•  1) Retirar exc^so de resíduos da esponja em água corrênte;
• 2) Lavar: com detergente neutro;
• 3) Erixaguár aiespOnja em águã corrênte ate retirar o detergente;
-• 4) Submergir a esponja em solução çlorada por 30 ininútQS (1/3 dò medidor
p^ cada IL de água);

• 5) Remover d çxÇçssp dê solução clòrãda;
• 6) Deixar secarnaturalmente êm Ipcal lirppo, spcp e.arejado.

Ações Córf etiyas

Verificar cumprimento do procêcÜmeníp adequado de higiênizáção de e^onjas
• Descartar as esponjas após vencimento de 2 dias éspecifícado: nò rótulo

ReferênCiás

RDC216/2004

Anexos

Elaborado em: 27/07/2016

Aprovado em; 27/07/2016

Atiiãlizadò èm: 06/07/2020

Responsável: Camila Trajano

Responsável: Lucas Silva BragáUté

Responsável; Detma Marli Godinho

ãia Trtíjáuó dó/Santos
RESPONSÁVEL TêCNiCO

CRNt00871
m\s sabor Géstéo em Alimentação

Mais Saborp

TA
^Aflmèhtação



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
PÔPÔ28

Veâ-sló: ÚÔOl

COZINHA MAIS SABOR Data: 28/07/16.

Higienização de Caixas plásticas Página, 1 de 1

OBMTiVQ
Estábélèçer õs pròcedimeníós de hi^éniz^ção das çãixás plástica ptiltóádôJíia
cozinha e ;almoxarifado.

LOCAL DE ÍEXEGÜÇAO RESPONSÁVEL BELA EXECUÇÃO
ÇózinHá
Área de lavação ASG

RECURSOS NECESSÁRIOS

« Fibra dé üso gerd
• Escova

• Bddè

• Detergente clórado

• Mangüelra

CUIDADOS ESPECIAIS

São definidas como caixas plásticas: caixas plásticas vazadas para
armazènamentò dê frutas, legumes e verduras e caixas não vazadas para
acondicionàníqntò dé "aliméntòs;
Usar de EPI: luva látex, bota dé PVC e avental plástieò;
Diiúiçãò detérgêrite cloradâ: segundo as féconlendaçoesrdõ fabricante-

SEQÜENCIA DO PROCEDIMENTO
Fréguência diária çotiformé o lisô:
• Desocupar a caixa é lòvá-lã para a área de layagêm;
• Retirar o excesso de resíduos em água corrente;
• Esftegár çòm esponja einbèbidá ein detergente clorado;
• Esfi:egar com escova as partes mais sujas oü çòmxééhtrânciás;
• Ênxàguar em água cpitente fazendo uso de mangueira;
• Deixar secar.natufalmente;
• Levar para área de emxas limpas;
• Registrár riá planilha Rotina de Higienirâção.
AÇÕES CORRETIVAS .. -

• Vérifiçãr sé não há resíduos ou incnistações e repetir o processo cásò seja
necessáriò.

REFERENCIAS .

RDC216/2004

ANEXOS

Planilha de Rótiná de Higienização;
Elaborado em: 27/07/2016 Rèsporisâvél; Camila Traiano

Aprovado ein: 27/07/2016 Responsável: Lucas Silva Bragante

Atualizado em: 06/07/2020 Responsável: Pelina Marli"GodiithP

Mais Sabor G

ímlla dos/Santos
" RESPONSÁVEL TÈCNICCÍ

CRN to 0571
Mais SabdfOeslâõ em Alimentação

ASimeniaçâo



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
POP29

Versão: ÓOOl

eOZTNHÀMAIS SABOR Data:.28/07/16

Higieiuzação de Lixo Produção Página 1 de i .

OBtIETIVO

Estabelecer os procedimentos de higienizaçao dos cóntainerslixo ütilizadò na cozinha.
LGGAL DE EXECUCÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Cozinha Auxiliar Operacional
RECURSOS NECESSÁRIOS

« Fibxa de usp geral
• Escova

• Balde

• L/etergenie L/ioraoo

• Mangueira

CUIDADOS ESPECIAIS

• Usar de EPl: luva latex, bota dc;PVÇ e ávenfal "pí^ticp;
• Diluição Detergente Glorado: S►eguirasrecomendações do fabnçÊaíte;

SÉOÜÊNCIA DO PROCEDIMENTO
Freqüência piário:

• Retirar 0 excesso de resíduos êm ;ua corrente;
• Esfiregâr com esponja einbebida em detergente neutro;
*  vUill CS>vUV<l Cm |JaX>v3 iilCliv ãUJcS& UU yUilA

• Enxaguar em água corrente fazendo em uso de mangueira;
• Deixar secar náturalmente;
• Levar para área que será utilirado.
• Registrar na plánilhà Rotina de Higiènização.
AÇÕES CORRETIVAS

• VêriScár se não há fesíduOs ou iüerustaçoes e repetir o processo caso_,sèja.
necessano.

referências
RDC 216/2004
ANEXOS

• Píanilhá de Rotina de Hiaienizacao:
Elaboi-ado cm: 27/07/2Ô16 Responsável: Gamila Traianò
Aprovado em; 27/07/2016 Responsável: Lucas SüvaBragante
Atualíizáâo em; 06/07/2020 Responsável: Delma Marli GodinhO

Jamilá Traíãno dos^antos
responsâvhltécnigo

CRN100S71
Mais Sabor Gèstêó em Al!m6nlaç5o

NUTRI
Mais Sabor Gestão

ITA
ilmentaçãb



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
P0PÒ3Ô

Ve^ão: 0001

GO^HA MAISSABÕR Data:28/07/í6
•Ó£ílT);í.Pâ*l-'^Tt{íO: Higienizaçao de Lixeiras. Págu^ 1 dé ;1

OBJETIVO

Estâbelecer psijrõcedimentos de higíenização das lixeirasextemas.
LOCAL DE ÉXECÜÇAQ RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Goziriba

Área de lavagem de contêmer (área ,
externa a coziDÍia)

Auxiliar: de Serviços Gerais;

RECURSOS NECESSÁRIOS

FibradeusG geral
Escova

Balde

Detergente Gíotado;.
Mànfíüeira

CUIDADOS ESPECIAIS

• Usar de,EPI;. Idyâ látex a^l,.b6tâ de PVG eavental piásticO;

• Diluição Detergente Gloradõj

Freqüência diáriaperíodo noturno:
• ReÇòlbèr o líxó' e desocupar ã lixeira;
• Levar pára a^&ea de lavagêm de cpntainer;
• Retirar o qccesso de resíduos em água corrente;
• Esftegàr GQm espópja êmbèbida. em déferjgênte neutro;
• Ésfiegar com escova as partes mais-.sujas ou comreentrânçias;
• Énxagüar èm águà cóirènte fazendo em uso de mangueira;
• Enxaguar com solução çlòrãdá;
• Deixár secar üátúraíniente;
• Révestir çom.-sáçQ de lixõ preto;
• Levar para área que sera utilizado;
• Registrar nãpMiíhâ Rotina de fílRienizaçãb.
ACOES CORRETIVAS

• Verificar se não há resíduos ou incrustações e répétir ò prOcéâso' Gásp sejá
necessário.

REFERENCIAS

RDC116/2004

ANEXOS

PÍanilha4e Rotina de Higienizaçao;
RElaborado em: 27/07^016

Aprovado ém: ,27/07/2016
Atualizado emi

esponsável; Camila Traiánó,
ResponsávèhLucas SÜVa Bragante

Résponsável;JPelma IVÍarli Godinho
CâmiíaTrajáõodps. _

REèPONSÁVcLTÉCNlCp
CRNTÓ0571,

fôèis Sãbõr Gestgo em Alimentação

NUTRÍCíQÍUI?^
íméntMáís^SabórGes! açâo



MANUAL DEmAS PRÁmAS

',4MlAaEM>UUCMU$lUS MAIS SABOR GBSTÂO EM ALIMENTAÇÃO - HRSJ.
Revisão; Ò8;(03/b7/2020)

Página
4lde 121

Fritiádeíra de loiei^ão (Não se apÜüa)

5-1-1 ~ Fr^ÜêflCia da ÍJigienizaçãQ - Pós-SúbStituição do óleo

34.2--^Noími^ Garço è Função de Quem Executa Gozinheiro

Natureza da Superííçie a Ser Higienizadã Frítadéira de Iniersão

3.1.4 - Método de HigiénizàçãO} Principio Ativo, Concentração e Tempo.de Contato.

Método dehigíeniyiiçan

• Dèsligm a frÍtadéÍrá,,còIocando o boSp na posição desligado (OFF).
• Drenar todop.ójeoofr^irar excesso còm pài5el toalha.
• Aplicàr o prbíjuprlis^parèdes .internas e eídernas
• pejxar .agir alguns minutos.
•  jEúçher a òúba;da;ír^dèirai còm água lim|^ e enxaguar benii para.retirar
• P^n^Xáguadeenxágüe 0$^' .f \ 0-^
• Repetirp processo com^ã^a limpa,- seclr'cóí#pan^u p$3élfij§lflí

Limpám extérior^^'-^-^'"'^

«s.

resíduos do

Desligar a fritadèim.
•  PuIyefÍ2gsguigo^êidê
•  ErixÂOTIíip rrtm nanr. /liWi*Enxaguar com pano Úmido ' -

Princiníos ativos/ concentração

.Deíergento.desengordiíranté;á base de etilenp gliçpl mono buííl éter

Tempo de Gòntato

15 minutos

Elaborado por: Aprovado por:

Lucas Bra^te C^ila Trajano /t A

STA
mAíimeníáÇào

CamJ
fesPONí

Cí?N10Õ87ÍMajs Sator Gestão erh Atírrjentaylr.
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EÓÜIPAMENTOS

Geladetraícm Aço Inoz

3.1.1Frcgüênçia^.ds Higíéiiiza^ó" Sempre qíie necessária

3.1.2 -tNodoíb, Gárgò e Fíinçãõ dé Quem Executa -AiKiliar.de Serviços Gerais.

3.L3 — Natureza da.Super0cie a Ser Higieoízada - Geladeira em Inóx

3.1.4-Mêtddõ de Hí^éôizaçãó,Pnncipio ÃtívÒvCoucentraçãoeTempâéÇontato.

Método de higteni7.aéjin

• yérifi^,a.orggn^_í^ dõs.produtps, retirando os resíduos e alimBntos:imprÔprioapárá utilizado.
•  Transferir os.p|pdütôsípara outro ecpüpamemo refrigéradò e promover o degelo da geladeira
• Desligar o èqüi|toènto da tornada. f - - ^ ^

Mxaguar,

) detergente noutro sobre todas ̂ Wrfidfâ a serem Wgienizádas,efrega«^^®
dienandjo:o>excesso-'dé:,águá.'

PrincÍDiÒsátivos/.cnncentragán

Detergente .desengordurantèia

SãuMlio

á^tóij,|eriz^Q
Solução sanitizante para superfície à base.de dicloroisocianurato de sódio (200 ppm).

Tempo de Contato

15 minutos

Elaborado por: Aprovado por:

Lucas Bragante
Camila IVaíanó

Mraenlaçâo
CamiI/Trajano4od $^r/Q

SPONSÂ
CRN10087Í
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EQUIPAMENTOS

Liqüidificador

3vLl - Freqüência da UígíéniEaçâo - Imediatamente após a utilização

3.1.2 -r Nomej Gàrgò è Função :dc Qúém Executa - Cpzi^eiro

3.1.3 - Natiiresu da Superficle a Ser Higienizada ̂  Liqüidificador

3.L4 - MéfiiUGi dé Hi^éiiizaçlOj Princijpib Ativo, CÒDcentraçãb e Teiúpo dè Cdoitato.

Método de higicnizacgg

P^Ilgar o éqmpàméntp dá fòntè elétrica.
Retirar, partes móyeisíTesíduos.

póriSnjinptos.
•  Esfre^r e rettódnçiustações. | ,
.• Ênxaguàr ás móveis. Pássàr pansflinipo e úmido pará retírarrèsídüos e sábíf®asj

■íikas;,\ V ®
.AdiCàí soIução sani8^hte:áiiuvés de bSnSadõr. //

•  ;Seçar.as partes;ntóyè|s^òmljpânpdescáMye^éi^^
•  Gòbrir"còm-'plá^cqítmnsp^n^^$ecoste®

zaníe

0m.
■

Princípios ativos/cSacght^cãO: g .-g ^
Detergedièidésengórdürante á:bá^ de dod^il. benzenp suifônicp linear paia limpeza geral.

Sòlüçaci s^iti^té para ̂ peiííçie à base de dicloisòcianurato de sódio (200 ppm).

TemDo.de.Contáto

15 minutos

Elaboraiò põn Aprovado por:

Lucás Bragánte Cámilá Trâianó

Ri
Alimentação

)iia traj^o aoí.
RESPOllSÂm JÈCliit

*  • GRN10Q.871
Mais.Saboí Gèstâó em AHmeniaçáo
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EOUlPAMENtOS

Processador deléguõies

3.1.1 -Freqâênçià da Higiçnizaçãp - Imediatanjcnte após a uü^za^o

3.1.2 -Nome^ Cargo é Função de Quém ExccUtà - CozinheiFo

3.1.3 - Naturm da Supei^cic a Ser Bigíenízada - lYocessador de legumes

34*4 - Método dc^gíenizaçãp, Principio Ativo, Cõnccntração èTèmpo dè Çòàlàtõ.

Método'dè higienizacao

• Desligar ô.équipaméiiío.
O. Retii^r partesjirioVéis^e^ com detergejite neutro
• Ha p^e'fÍ3çá;rre^ar:resíduos'e:passàr em.igúà còrfènte^ esfregar cprà tó̂ njâ-
-  E^â^àr ás'^í^,moveis com a párte;.íixa com pano esponjãliimpa.-""'" *

-  . SS'

Princípios ativos/cdnccnfra^éâo

Dôtèrgeiite deséJ^QÍdurmité'^^áscâe.dodèmr^^^^^uífôni^^^^^^^Ímji»za geral

Solução; sanitizaríté pâríísüpéi^cie-a basé^âe Wclor®>wtouiw (200.^mf

Temnò de Contato

ÍSminutos

Elaborado por. Aprovado pon

LuíasBragante C^miJaTraíano r\

Mais

ISTA
em Aliráeniííf

C^ltaTrajái yoa^i- •
RESPONSÀV^É^ICO

CRN1dç871
Màis Sabor Gèsíâb émAl!fnem6<íH
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EQUIPAMENTOS

Refresqueiras ̂ ão se aplica)

3.L1 r-^Freqfiênciá da Higíeaílrâ^o - Sempre que hece^áríp.

34.2 Nomot Cai^o e Fup^p de Quem Executa - t^cmco da empresa dâ refresqueira.

3.1.3 Natureza da Supérfície a Ser Hígienizada ̂  Réiiesquéíra Çltronútre.

344 - Método de Higieniza.çãp^ Principio Ativo, ÇoncentraçSo e XempQ de Gpníaíp..

Método de higicnizacãó

•  Desligar da tpmada e d^mpntar o equipamân retirando suas partes removíveis.
•  Lavar estas pa^' itf&a e as partes removíveis cóiii détergenté é.esponjá.
•  Enxãgüar énvàgua.corrente. l ^
• Deixar de.mdltóèm^"s6lução;sãnitizante ápãríé intérna-è ás lòrnéiraspòr I||minut
•  ■Èrikaguárcom águaij,, \
• pepíar^secarnatui^mente,-5n.j ^ jiiji
•.'Higieniáirasecõ^asparfesfíxasffiosítoinâdas.
• ' Higiemzar^as^partes tiãp removíveis que-"^entram em .contato direto

desinfècçãoysomtsòluçãotCiiori^aie-enxaffl
• Montar O equipamento e cobnwo

Pnticipiós ativcg/ cõncentracao . T

Detergente désengprdurante a base dedodecil benzeno sulfonico linear para limpeza geral

Solução sánltizantè para súpèrflciê á base dè diclbrpisocianurato de sódio (200 ppm)

Tèmpó de Contato

15 minutos

, fazer a

Elabòradôpon Aprovado por:

Lucas Bragimte. Gamílá Traiàiió

Wsis

-TA
/vjifnentaçS"

ÇgjiíilaTrajdnotíos Surtos
RESPON^vaí têCNldO

CRN100S71-
[\/Iàis Sabor Géstâbèm Alimentação
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3.U —Freqüência dá HigienizáçSo —Semanalmente.

3.1.2 - Nomej! Cargo e Função de Quem Executa ÁuxiUar de Serviços Gerais.

3.1.3 -Natureza dã Superfíciéa Ser Hígienizada AimáHos de Aço Inox pára Fuhcionáríós.

3.1^4 - Método de lli^eníiãçãòvPrincip^ Ativo» Gonççjatração e lempo daC^

Métodb de higienizacão

•- Ttósferir os pertences
• Aplicar o detergente desengordúrante sòbré todás:as-supérfíci« a sèrem^higienizádas.-
•• Limpar còm^éspônjá^^
•  Se necessáriojsBÒâr rom o auxílio de pano,jjmpo.ou papei toalha.

■  ■ .'I -

PrincfpiQ§'ativos/conééiiitrác5o

■

15 minutos
3 Ê

sn ^

Elaborado por:"

Lucas'gráftante

Aprovado pon

C^iiaTràjáinO

imcnisç?

Camijâ irajand dAss^tos
ESPONsAvàsiècNieo

GRN10087Í
Mais Sabor Gestâp èm Alimentaçâó
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MÓVEIS

ArmárÍQS para Guarda dc Alimentos, Estantes, Estrados c Prateleiras

3.1;1—Freqüência da Hlgièníi^^p — Sem^á^

34-2 - Nome, Çai^o e Fnnçüo de Quem Executa ̂  Auxiliar de Serviços .Gerais.

3.1.3 ̂  Natureza da Supèrncic a Ser Higlenizada - Armário para Guarda dê ̂ imòiitcá, fetánteSj.
Estrado é Prateleiras.

34.4 - Mêtodo.deHi^enizaçâo, Principio Ativoj Goncentraçâo e4'émpÓ dé Gontãtó^

Método déhi^ièiniTaçãn

•  Pulveriár detergènfâ.dêséhgòrdürantê éni paiiô umêdecido, é aplicar sòbrè á superilciè ã sèr-
higienizada. |

•; Esfregar, jl' à
»  Eíiia^ãr com^páüb déscàftávê! e umidéci^o Com á';^
•  Sècár nãturalinentèl¥.

\< Wv/

PrincÍDÍoè'ativDS/concenfráHo'
-»> - _ -•.•iò.-t.,- •c-a#'

^èmiio dà Contato rr p.

\ 5 minutos

Eíabòrado por: Aprovado por:-

jUwasiaíaeame Ganiilá Trajano A. • .

ifneniâça'>

Camflafraj^õ
tESPON^'tetTÊCt

GRN100871

Mais Sáber Gestão efnAJimentaçâo
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MÓVEIS

Cadeiras

3»14 -^Freqüência dáHigíeni^ção^ Imediatamente apóra utilização.

344 - Nome, Çai^o e Fiiiiçáo de Quem Executa - Auxiliar de SerViços Géràís.

3^13—Natureza da Sügei^cie a Ser-Hl^ênizada — Cadeiras,

34.4 - Méiodp de fflgienizaçÍPi Principio Átivp, Ca]ttCentiação e teiúíjpo de GòníatO.

Método de hipieniza^n

•  jletirar resíduQs..».r.n-„
cpmjolúçfi^deDètérgente neutr^^utíliztódo éspónja.

•  Pas^ pano Hrâíw e úmido para retirar resfduo.

PrineíDioSafivòs/ còncent^ft ^

DeíergPédescQgprdiu-antáíÍjase-dò-d^^ bâzáiò sulfSm\»-Í^ lioíI^Sl

49 *

f\ « ̂
Temno diè Contal^n ^

15 minüiós

Elabòrado pon •  -

Aprovado por:

LucãsBragante. Camila Trajàno /\

mim
Mais

^miA
á^grnTíiífnentãçâa

CamiI^iraían^o3sar«o^
RESPONSÂVELTKNICi?

CRN100871
Mais' Sabor Gestão cm Allmeniaçãõ
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MÓVEIS

Mesias

3.1.1 —-Freqüência da Higiénizaçâo - Imediatajnente após a utílização.

3.1.2 - Notnc, Carço c FuiiçãO dé Quem Executa - Auxiliar dé Serviços Górãis.

3.1.3 -Natureza da Süpci^eiç a Sér Higiêj^da -Mesãs.

3.1.4 - Método dc Hí^ciiiz^ção, Fríncipió ÀtíVb,rConccntrá^o c Tempo de Contato.

Método de himènizflcãò

• Réíirôr resíduos.

'♦ Esfreg^ com sojuç^: deOetergerite nêuíró' útüi^do esponja.
•  Rassar pano Iim|»-e,,.á^do para retirar résfcluo.

tí-í f
Pnncímosativòs/ concèatrafcao g

leçii
fKjí ff

Tèmpò de Contato,
1

15 minutos

Elabprado-por: ApfÒvadòpòr;

Lucas Brágante Gáitiila Traiahò
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UTENSÍLiÒS

A^deir^ Çáçàtõlà.% ̂hihòir, Esçorrêdòr de. Arro;^ Éscph^^
^^Hgideiras, Panelas, tlãbiideiros, ̂ avessas em Inox,

34.*1—Fri^üência da Hi^enização - ünçdiatamènté após a utilização.

S.lil -r Nõíhé, Cargo é Função de Qnein Executa • Aiíxiliaí de'Servlços Geraiis.

3.13-Natureza da $upeifíciea S^erBigienizada - Assadeiras, Caçarolas,LChinpir, Escorrei
Esçorredpr de Massas, Foimus paia Bplps, Frigideicas, P^èlas, Tabülego^ T^rayessas em Inox..

3.1^4 - Mêiodo de H^ênumiçãó^ Priiiçipiõ AtivO, Cóní^nttação e Tempo dçConmto.:

Método' de hi^eni^ç3ri

• Retirar résídüOE

Fàss^emá^icorrente. J
•  Retirar resídüó^^wraésj^hj^ embebidátém;dètéfgenle néu^.uos^o

"irmoicg
:; ,nr:i .d. \

Guardarde-fioca^pSS^ èmlp^Iiiípò,^^^^ secç e pãe^Sí^kmspíi^S.

Piincipiós ativos/ cóDcennra^o

enzenDètèfpmé dfôêffgofdürahfe^á pasO

Tempo de Contato

.15 minutos

Elabpradopor: Aprõvadopor:

Lucas Brai^nte eaitiilaTraiàio f\

«íâtfem Aiimenlaçâo

Can>na'Tri
tESPONSi

CRN100871
Mais Sapor. Gaslâo em
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utensílios

CòncbaSi Gatelc^ Escuníndéíra^ Espátulas; Facas para Açougiiéiro/Fàcàs parã Lègúmfô, Facas
para Paã^p^.Fü^, Pè^dò^ Pegádpirtó dé Sàlndá.

3»14 -Freqüência da Hl^enizaçâo-Tmeditíamente após arutili^

34.2 - Nome,'Cargó e ÜFunção de Ouem Éxécuta r Au)dliar de Serviços Géráis.

3.14;— Natureza da SupéHície a. Ser Higlenizadã - Concha^ Cutelp, Esòüniâdeiiãs> EspãtuIáSj-Faças
pára AçougUeirpi Faç^ parâ Legúiw^ Facas pára FAdeiro^ FuziL

3.Í.4 AMItddb deHí^enização, PrincipiòiÁtivp, Gòncentraçap e.Tempo dé Contato.

Métòdò déhigienizac5f>

•' Retirar iiesfdnos;..ttrf. „
•'«"Ir*• Passar ém âguáí!^rréí&; i

• Re^r.resídups;com esponja embebida em detergente neutro.
•  És^gar confine, cáractérísticâs do uténsflib,
•  f^-^SUÇ^^nieiprefe^ençiálimepr^^
•  . Escon"èr a áeua e séálrmaturalmenfe 'i ?fr -'êí

L'»U-&ar;
Princfplbs^ktivos/'l^Scen

Détèfgéntèdfôengraduranie^^d^weçirte^ Iínipe^"g^ralf

Terapodé Contato

15 minutos

Elábòrádopon Aprovado: por:

Lucás Braaante. Camila Tfmaiío i

Maii

responsáveltêCNK
CRN'100871

Mais Sabor GeslSO em Adnientaçâó
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UTENSÍLIOS

Goador de café

3iU —-Frequência^a Higiéníza^o - Tmediátamèpté àpós a utílizãçâQ.

3.L2 -Noiiíçj Cargo eFunção de QuemÉxeçuta "Copeip).

,3.i.3 —Natureza da Superfície.a Ser Higieuizada - Goâdor de café.
3.1.4 - Método de Higien^çãOfPnnci^^ Atiyó, Çònçcn^ção c Tcmim Gqn^tp.

Método dé/hilripiityiiyan

•  ̂êmovér ás sàjidádès.
• Aplicar detergente.neutro e esfregar.
•  Ertxàguãr êm:ági^^píéntei
• Tprcer,
• Prmeger coní^p plástico limpo.
•' ÀéóndiciÒnár-êiíígeládèij^

Princípios ativos/concen^i^clh i&y ' .'"víA 4
'  ?wiE^ ,i5! % M?j ht

.ÍA

Temrfò deCòntatò^ S T 'Ã 0
15 minutos

icoiineàr paiá Inhpeza-gçrai

Elaborado por. Aprovadppor:

Lucas Bragante GamilaTtajano r\ «

mAIimentaçf» •

CaipfeTY^^4õsSj^^
ÔRÍÍ100871

WiáiS:Sabof Gestão ém Arsmenlaçâo
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UTENSÍLIOS

Garrafas.Témicas

3X1—Fréqttênctá dá HigiènizaçSb - Imédiáíaraenteápós à ütilirâção.

Gargp e Funf^p de Quem Executa - Âiptiliar de ̂rviçp^;Çíerais.

^ Natur^ dá Supet^fícip a Ser Hí^enízadá :r Garrafas Térmicas.

L4 - dé HigieaizápSo^ Principip Atiyoj Concentração e Tcmpp de Contato.

Método de-híeienizar^o

•  i^tírár resíduos.

•  passagem água: corrente.
Retirâr résíduds CQm'e^ònjá èmbebida eni detergente neüti-o.

• Desrapnt^ as deixar de molho em solução sanítizante por 15 minutos.
•  Enxa^uar em corfente, preferencialni|nte quente:

Es^ffer à nátüràlmenfé.'
•  Guaídar de boca para baixo em local limpó: quando ̂ropriado, seco e proteéJlo

.f-y. mm m4
Princfniésiativds/ cdncenfracao- ?'/ Ti./} \

Tempo de Gònthtò

15 mímítOs

bétôenpsuífônlcôlínear para lirapeM-^e^

Elaborado por: Aprovado por:

Lucas'Bra8ante GàmilaTValano /? á 1 /

rA Gàn^a Trsjaqoiíos jSantos
RESPÒNSÂm TÉCNICO

GBNldOSjl
Máís Sabor Gesisp em i^f/meníaçâo:
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UTENSÍLIOS

Luvas para corte (de aço c malha de aço) O pedi^ de amolar

3.1.1 ~ Freqüência dá HigiOhizaÇãd - Imcdiatamenteapós a utilização..

,3:1.2 -Noine,:Gargo e,FuB^^ dé Qúem Executa - Auxiliar de Serviços Gerais.

3.13 ~ Natureza da Sup^rííqeya Ser &'gíenizada - Luvas de aço.e de malha de aço.

3.1.4 > Método de Hi^énizaçSÒ, Principio Âtivo, Concentração è Tempo de Contãtò.

Método de higíenizaçSn

•  Rémbvér.às-sújjdádgs.
• Tassarem-á^â.qíieMà^ |
•  Esfregar coniescova exclusiva paraesteiim cora soIuçSode detergente rieutro;
-  Eni^©iâr-elrif^%guéntè. M ^
•  ImÇrg|-Ias num&que,soIuçáp^sanitízan
•  Eru^guar em água quente é!dèi^ secar à. ! a
• Êhvolve-lã ém.ütá é&íé'. C-

.  a • - ..."jf,-;.-ir.. _ -.V/H

naturalmente ik íjí/--
A'^ f >'-? is-ff

íit
Princípios ativ^/?Concentracgo

••-lííDeteig«itè^dèséffôóçiüruht&jâ\l^feile=d(^^^ áülfôíijCtíliôa^^.^Sòluçáò sanitizánK ptósúpisrfê a-.bas#deSwlóísqcÍám^ato& áS'dfòx200 '

Temno de Contato

15 mínuíoS

Elaboradopon Aprovado pon

Lutüs Bfagàtite Gámila-Trajanb n ,

StÀ
mènlaçâo:

([os Sihtos
JrêCNito

CRN10b671
lyials Sabor Gestão omWimêíitaçâo
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UTENSÍLIOS

Flacasde Etileno

34^1 — Freqüência da Higiçnlzaçãó ̂  Imediàtàiriéhtéàpós à utilização.

3.14 -Kpmej; Çargp e Funçüp.de Quem Executa - Au^Iiar de Sérviçps Gerais.

3.1.3--r Natureza da Superfície, a Sér Higlenizadà -Placas de Etilerio.

3;i.4«^étpdp de Kgíeni^^b, Principio Âtí¥o,Çòncent^^

MétÒdo de hifrieniyayíiri-

• ^emoyer-asíujidades;grp^sas das placas;
•  ImCrjp^üsnüravt^lUfCdfíteiídotíétergénfô-a^
• Aguardar'3

Imer^r as pl^|numa sóJuçÉ) desarutízÉite e deixá-ías de moÍhGjno;roíní^;Í hoi?L
€déixãr sècár riáí&íménté.

íÉiW sulfô¥icôííne^^"

Principi(js;attv^/ concen

Tempo de Contato'

Í5:minütòs

Elábwüdopon Aprpvadoppn

Lucas Bra^nte C^íiaTraranp / fs .

niAfjmíjmar

los íníos
ReSPCfNSÃ\^TÊCNíCO

címíouâ7;i ■
Mafs,Ssb.Qf:ées{So-efii'Ailme,mãçâo
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utensílios

MQnobjbcos;yazados ou fechados/ Recipientes isotéri^cps

34 J équência da H^ienizáçSó - Imediatamente ajpós a utllizaçã&i

3.L2—Nom^ Çargp eFuhí^p dé Quem Exèçutá - Auxilia de Serviços Gemis;

343 - l^atureza da^uper^cie a $ér Higienizada ~ Monoblpçps.

34.4 - Método dê Higiénizaçãô^ Pnncipip Atív% Cónc^ é Tempo de.Gontatò

Método de hfOTenig.flçjin

^pliçar détergéntè sptirb ̂ superfície á ser higiéiiizáda;
Esfregar com espo.nj a; erenxaguar.

•  Pulverizar solu^g^ltízantee sêcár naturalmente.

PríncfDios%tivQs/ CQnéélútrflcãn

suimnicõjíneà
ãsede dl|J^|sb|tímiíSlb J

Tempo de Contato

15 minutos

Elaborado'pòK,

Lucãíi Biáfiante

Aprovado pdri

Camila TrajMio

amíla T^)§íio
NSãVÈL

dgsSantps
BESBâNSAVELTECNICO

GRmÓ0871
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UTENiSiLIÒiji

Pratos de Mesa, Pmtòs âe Sobrèihí^a, Sopeira% Talheres

34;1 -Ç^r^üênçiadaHigíettiZação-Imedlal^ente^ósau^^

3.1;2-^Nome,.Cíirgo:e F!anç0ò de.Qu!Bra;ÉXMuta ̂ Auxiliar de Serviços Geraísi

3;1;3 rr Natureza dá Sujpernde a Ser Hígicaízadá - Pratos dè Mésà,Pratòs dé Sòbrèmesá, SOpelra

,34-íí - í^tpdo de Higieni^ção, Principio Âtiyp, Concentração e Tempo deÇontato.

Método de hinieiií^cSo - Mánriàl de titerisíllois

a Rdirai r^íduos.
• Uraedéòer umà.fô^nja emsòlü^ó detergente.
•  Iniciar a láy^^jlüiií^ido água aquécícÈ a 44''Gí dispondo de Modo. drganizàdo os lítènsíliòsjá

enjoados eisènstituindo lotes ensaboados em quantidade suficiente dejacordo "com o espaço
■ifisgünível.

•  Eíi^áéüàr m áêtiã^'^riCritè ãtéSemòc^^^^ítdo détèruènte èdèlináisrresfdtios; fechando ÉSÍeira

, não senâi^^èssárk» enxagiàr
oee

• ' Güàrd^êm ̂

Pnneíplw ativos/cdn^ntracaò'

Detergente'desengorduMnte-a;base;dò-dOdèciPbènzô¥ó sdlfèhicô ife^pam
Álcool 70%.,

Tembo áé CóntátolS minutos

Notas:

Os ntejisiíios lião podem ficar em contato direto çom o piso, devendo ser:mantidos suspensos em loçais
As pmtelciMsnãò dèvèm estar^rèvestidas òòm papel,ou pârio.
Nâo-ütilizar'eâ'còvá com cérdaside áçò (wa-rêtírM' cróSt^ dás pàríèlás èaissàdèirãs.

Eiaboradopon

Lucas Bmgantc

Aprovado por:

Camila Trajáno:

méntâÇSb

miía.Trsjaá Mos Saiuos
RESPÒNSÂVEirtêCbHCO
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FLÜXÒGIUMAS de mGIENÍZACÃÒ dós panos (Não se aplicai

YÁREA DE COPA DE LAVAGEM);

Lavar com água, deteigerite e água sanJtáíiá;

^
Êsèegar vigorosamente para total retiradá dos resíduos e sujidades; .

,  i
Pesinfe^-por feiyura (iO a 15 minutos) os panos utilizados parautensfllps e eni superfícies

que entram em contato com o^alimenío;

I
Ehxâguar em ã^a corrente;

Torcer bem:

.--íFvV

•  .Lâvar.cóm águai e; detergente,

• Deixar; imerso em água Olprada a 2Ò0ppm

•  Ènxaguar antesdo usoj

•  :A água cíorada deve ser trocada a cada S horas

Elaborado por. Aprovadp.por:

Lucas Bragante Camila Trajano

NUTRICI
Mais $abor

eáôÍHaTÍ^^^s
í^RESPONSwVÊLtÉCjílC^^^

CRN300871

Mais Sabor Gesllo eni Aijmentâçâo
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^  " controle PE VETORES E PRAGAS RQEDORES; BARATAS. ETC.

4,1 ■ PRQCEDIMENTÒS FARA Ò CONTRÒIiiÈ INTlEGRADO PÉ VET
URBANAS ■

A -FROGRAMÁS PREVENTIVOS

FINAÚIDADÉ:. Impedir a;afração. o abrigpíp;ae«S50:^pu a proUf«aç?p. deyeíores e praga^iurban^,.

"Estàbeíece .ümà sistemática pára assegurar um controle integrado, e éfícienté dé. pragas, pròverítedó a
cóntámthaç|LÒ dòá ingíedièhtéSj mátériás.pritii^;e produtos ácabádOSi, editando apròlifèra^ de pra^
nas demaisjnstaláções da

Òs resjduos-gerados sloiarmazenados em lixelri^,íbaid^ ou outtosptensiHps,.devidamente identífíçad
■e reraiàvidòS. diànaraènte ^ Uínpresa e armázénádos em locais, apropriados (fechados e.fe
rcolèta de'resíduo.

A Empresa Mais ura programa 4b'lúnpe^:e. desin|e^^^ de:iequ,ípamerrtQSj.-ufenSrtio5 e-
instalaçdes que;gai&íê a'^ciênciado mesmo :^jmpede a presença de animais dqui&íicps nos locais de-
;trabalho: )' "

B-JWÈlInilAS CORUI.TIVAS
FlNALIDiMí.Eílippidii a -tração,'Otabrígo./O

Conforme.■A. .Emp^^%^'5^ntnffirti^d
freqüência dèrmida,n<^íifra|o.

-  ü -1: S í m .p i m, y
A Mal? Sabor definiu gue denho dependência onde ocupa,:,a .de§inse:^zação será= realiza^' por uma..

;empresa por ela contratado (Xruíy Nojênj. Essa empresa, providencia 'documento, que confirma que; todos
os compostos Utilizados atendem à legislação local pára usò em empresa do setor ̂ imentício.

Também providencia auxílio e material para educar é.treinar òs Çolabórádoi^, em#smitós rêtapionadõs:
ao éóntrple de pragas;

íA TruíyHplen deyei^UPrçsentar os.segumtesdociunentos paruGonsulm^^^^

> Reia^õ das-áréasoUdé são realizados òsíefviçosi
•  Produtos qidmIçós utiU assim como. seus çqmpo^Sj cQmppsiçâb,.& deupliçaçãpíeiseus

respeçtíyos: antídptoai ps inseticidas; empregad^^ áre^. iinteinas da empresa^ fieas de -
estocagem, escritórios, vKtíáríGS e refeitório,-são de baixa toxidáde.

°§. Mé foniecidós bOletins:tecriicòs dos "prôdutpsempregadòs.

Após:,a ■àpliçaçâò ;dPS;,produtps> químicos, .a Empresa: fprnece-.os seguintes; dadçs sobre os

Elàbóradò^pòri' Aprovado pori

Lucas Bráftánte ^ .| Gamila Trajano
dos^anwsCaE)rtta

RESPPN

'neisuíçj.
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eértificado dos serviços prestados com.a;descriçâo das áreas onde fçranvexecutadpsçps serviços;
Produtos químicos lítili^dos, composição e forma de apllcflçãb"(ccincentráç2o e método).

5 r-MANEJO DE resíduos

Ó" T^íduosdecorrentB- db prõcèàso produtivo é deníms operações s5o; còlòOádos adeqtiadarnente era
•recipientes com sacos plfeticos, tapados, cònsti^uídòs dê-matêriál dé-fácil' limpeizà e com^ sistema dè
acrohâmèntõ sem contato manual.

Os colétòrés dé resíduos péimanecém-álastado dás.bancadas, utensílios, d^ preparação e^da manipulaçâp:de
alimentos.

Sd é permitidata com.erçiálizaçâo. de óleo de. friturá para empresa esp^iàtoda hp répròcéssamènto deste
resíduo. Este tôsídíio é. acondicionado em recipiente rígido, fechado. ÇSÃÒ E AÇLrç^Q),

5.i-PescrícSo do Nfimcro e Modelo.

Modelo-^déDDsito.geíiresíduos com pedal

Número
. 7,»

eá
íi:

tegpjna - Carrinho párfT^lpuos ém joHprppUéno^ / ?f
Gapaçfdade-240;Utfò:s:^-l60SitrosY5Ó
OarrO;cpIetpr;:Ll.

5.-2 Âlréa dávildi^iJ^o dJjtA&iiòi^dlldol é^tfíàluatefóleÃtfi:- ̂  P'
Os resíduos sólidos ficam açondicipnadps eni saco plástico pretos, èxchisivós pára résídúósi fechados
dentro da na área de'armazenamento de resíduos,

OsTesíduos!Uquidòs^(óIéQ), ficãm àcondíciOnados em.bõmbonas de 60 jitrosi etiquetadas evedadas (Não
seaniicfl^.

5.3 — Firma Responsável Pela Coletã

Coleto de Lixo- PRO/^ÇXIVA

Cóletá deóléò faab sé aólifcaY- NGDIRTYENV SERVIÇOS E.GÒMÉRCIO LlX>AME.
cn^pj; I3.528;27200ülr00

AMBIENTAL: 0402011-

RUA;'PADRÈ JÓÃO BATISTAREUS. 1423
CAMINHO NQVP- 88132-300-PAEHOÇA.^Ç
WWW.iiodirtyenv;com

Eláboradopor:

Lucas Bra^te

Aprovado por:

Camila ITajano

'nenUí>'-

ósSa/itos
temoCapfila%aif^RPSPÒl^sAVEyt
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6 -^MA^ÜLÁDÕRE^

6.1 -SáádèdòsManmgládòrfis

Este procedimentõ segue dírétnzes da NR-1 do SUnJãtério dõ frab^ho» peja re^izaçãb dò PCjMSO

6.1.1 ̂  toPÍDÁS CASOS IBM ÓUÉ ÒS MÁf^íBüLÀl^ÒRE ÁCTIESENTEM:
LÈSÂÒ NAS MÃO& SINTOMAS PE ENFERMIDADES OU SUPEItA DE PROBLEMAS PE
SAúDE

O còlàbpradpr quèà nàs'mãoS;òú rids braçòsj.sintómãs dèjpstohíeritèrâ^^ òtj;''cfônic4
portadores depâtógènòs trantótidos via alimentar^ acometidos dé infe<^5es::pulmonares ou farlh^tes, é
afástado dãs ativídad^í||t^ contato comj os aliraentos, sô rétortiandü. às suaS funí^^: quando
apr^enfese Íótàímeííj^cura #

-■ÇiJr-t

6.1i2 EmMES 0ÜÍÍS"'^QS #MSlPtm^ORÉl OTBMI.riDOS II# A
PERIODICIDADE PA 4. I#

■ Exame AdmisslSnffll^^fet^ anS^a adrmssgò ha;empresa,;Com a'émissIo.-dp.ÀSQ-'--
A%%dd4ê^SàÃ/^ú^^nè,"'âe:ç^§íi-os|jpí^dÍ^^ a-
qué õ ttóbá!hádor-éstará K^osta
Exame Pènódico; Conforme a natureza (k, função exercida, exppsição;a riscos e idadCi Consiste em
anamnése c(ínfça-e oçupaçipnal .e exame físico, com, ênfase nps-aparêlhos caid,ipyaseujar e iespiratórí.o,
além^desiqúéixas eveiítÜalm^JeTeferid^ pelos tiub|lhadprfô.
Exnmedé Rétornó à Atividáder Realizado^ qúandd dO retónio éfétívò dò funcionário que se áUs^tar por
um, perídâoíí^al ou romor que45 ííias, por Ucençamédicaou licença mateEní^dô,
Exame de Mudança de FuncSdr Antes de sua cpncretiiaçâp, desde que esta implique em e^os.içÍQ,^do
trabaIhádOr-ariscds:diférentes;i^ previamentée^íehtés.
Exame Demissionaí: ÉxécUtado até a data dá liomOlogaçao, desde que O' último èxâmé niédico
ocupaelonal tenha rido. realizo, há mais de I35, di£«,

Elaborado pdf:

lüiéásBrafeanté

Aprõvàdòpór:

GaniiláTrajánó

C^^fía TraJ^o
" RESP.ONSA'\^lMCNlCt

CRNÍ00871
Mais Sabor i3ésí|o^iii Aiiméntaçâo
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Avallacaò do Estado de Saúde dè Càdà Empregado; Indiyidààtihênte: Orientação / tratáraento de cadã.

caso, òü sèjà, prescnçãô óü'encmínhámeri^ serviço médico especializado.

Ávaliacao das Condicgès dec ̂ úde dos Empregados; Como; um todò,, cónsidèrando p. estudo das

condições de trabalho, ̂  patologias mais imqQentes e p fótabelecimentp de anexo causai end«. estes

fatorès,:áíend9-se também aos ex^.es corhplenieníai^s,;solicitados como ,ihdicadóres-biòlógtcos.Büsç^^
ainda a pr^énça de dóençàs òcupâciõhaís,,ou de fôtòres qué pòssám íéN^r â élas;

/

Existem dois tipos de controle de saúde que devem ser re^izadqs para os prodssibnais dás ühidadés de

alimçntáçãp-e.nutnçã^

♦ O Mínistériò dp Trabalho através, da NRr7 determina á realização do PGMSO ̂ Prógramá de

iCohtrble Médico de Saúde Ociipacional, cujò objetivo é avaliàr.é; prevenir as doenças adquiridas,

np exercfcip;f^,e|bfd^profissSQ. Este cçmtrple deve; é realizado por iim profissional médico

Mpqcializadffp.m^med^^ trabalho di^^presa 'SL MEDICINA Ipç^ÍCT^no^^^^^do
rê izàdoexame-médicò admissional, pefiòdicò, dèmissiôhaL-de retorno-áo^baíí^Snáí^mudS^^

f^aíTdeiifò^bãinador e

:oi

; .;d^'ifunçãó.
í) còntròIe:de;tsaèéStímcQ

v/í iPx

m

doenças^infeçcio.saS'.ou» parasitárias^ Para Í8SpéSâo,rean:adps^o%«xamÊS- médkps ádhussiònais,
. .......b K,..d;,.XAK,'.j&.
periódicos acompanhados das;análistó iábbr;at0nâisí.tais; cpap: ^

y Hémo^ama, Coprõparasitoiógicò éTJrina tij» I è VDRL.

6.2 ̂  mClENE PESSOAL

A èqüipé-téCTica deve observar os ségüirités padrõès/ hãbitòs;-

6.2il~ Hábitos Íiigíánicòs

•  Tpmapbanho diariamente

•  Lavar e.secar bem; os pés

•  Lavar a cabeça com freqüência e escovatbem os cabelos

•  Fàzer á;bâri3a diáriámente

Elabòraüòpõr Aprovado por:

Lucas Brasante Gamilá Ttàiáno >» » Íj4t-\ /)

i^atorGé Aiimén^çã
eriHiooô7i

Mais Sabor GesíSo ém Alimentação
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Escpy^ ps dentes após as refeiçpês

fyíanter a higiene, adequada das mãos.

— Padrdès higiênicos

•. Cóiüsèrvar as unhas curtas, limpas e sem esmálte'pu base;

•  Nãó utilizar perfumes

•  ÜsM- dôs.odojrante inodoro ou bem suave,

•  Ütilizar maquiagem suave

f: JÍSo usar acessórios ou adereços tais cqmo: anéis, colares, relógios, çojrehtesí

amuletos (fítínhas),;pulseiras.e brincms (de espécie nenhuma)'tsé^ {«nnitídós àpèpás ó çrachá e d

prendedor de lenço),,
.  âe  j':^'píJousári bigodes, barbãejóstel^as.

•  ''«SJS.:,Estes.padrões tánpim dêycm ser sefjidpã pé|os'b cionistas Cgér^§),
,  '^uipe^êvisitante^^

sesT;Jicí â.ij*,|iTár|Ãí-
NãÒ é peraltido nas áreas de èstòquéi pfepáraçâô e sérviçc^t

;• Falansobreosfalimeotos

.• Eumar

Pèníear-se

Çoçarrse

^0^ o nariz

Circular Sem uniforme

Bspinrar ou tossir sobre òs àlimentós

Gólocâl^ós dedcK no' háriz, bdcá'oü õrèlhá

Elabor^o por:

Lucas Bmganté

Aprovado-pbr.

Camila Trajaho

IC RÊSPONÍ .
CRN1&.Q871

Mais Satiorqesfêc em Alimentação
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•  Passará riiüòs nos.cabelbs

SéMf-se de pahos dô pratos^dq cgpa, guardanapos pu ayentaié ãs
iMés

Experimentar a_.'Cpmida.c^rn 'm piáos. árdeguãtà^P' 'dévè-sè utilizar'

um uíemnÍQ 'desGarfâyql (copo 50 ml) .ou'utènsíllos: dé inésa <{üq 'déveni ser imediàt^ente.
removidos paraáre^de higienizaçãõ,^ós ò. usò.

•  .Provàr/àliméntós em talhérèã e devolvê-loâ à panela sem prévia higlemzaçüo

•  Fazer usò.de utensílios sujos pára mexer e/ou servir aUmqntos

'• Smrdp local Üetrábàíhõ com'o uniíònne^da Empresa

•  MaaàrJPmas, palitos, fósforos'ou similares

•  'ív^íputàT: dinhéifo

•  jr|4|alhaf diretamente carií àiimèntõs quando- apresentar ferimentos e/pu infecçâo
itó pele ou sé-estivér reMiádo, "com febre pndianéia,

o  "^fSaw utensílios apénas c^-á^a

óâX-^Freoaêncía^llPrlncIbios Ativò's.üsaa(M Dãi% Lavagem e Anti Setma das ̂ iaov

olhai" as.raãpse o antebraço com a^a corrente;

6 E ft̂ gâ^à9^osj5n|^rps:4#p|^e;o:^|bl^^
Enxngtíar bem as niãòs e ò ántèbraçó nàáguacbitenté.

Sec^ás mãos.çòrn o papel toalha ou deixar secarnatmalraente.

Quafído devemos seguir ÈStè procê^

.a) Depois de ir ao .banheiro.

h) AnteSíC depois dé.manípülàrâllin crus.

c) Ap*ós tocàros cábélós, p.ròsto, ou otitrâs partes do/corpo.

d) Depois de espimir, tossir òu usar lenço de pano ou de papel.
e) Depois de^furaar, cpmer,.beber óu rnasdgàr çhiclétés.

f) Depois de usár quáiquòr produto químico de limpei, polimento òu sanitiz^te,

g) DépOis de retirar o lixo.

Elàbòràdopon Aprovado pon

Liicas Bfàgànfe Camila Traiano /? j  / 1 í

§m.
mAliméntaçao

mtbs
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ÒRmnhâ7f
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Ky Déppis.dè ti^ á m0a pu de ajudar a tirar a Ipüçá su^

i) Depois dèitòcàr^mrdupá^^^

j)Dépois dé tocar em 9úaícíuer.oulra coisague possa conteminar as mios, tíúsoomo egujp^entps
nÍp?saitítÍ2ados,.supeffiçíes:dè%abaíhppu papos de^Iimpe^

6;2.5 -USò de Ünifóftnéis

Utilizatsp. somente np Ipç^ de;trâ|)alKp è a nâp çircujár forá d^.éndênç çbmo".m^àio.

-MòdelOi GoKMáteHal.N" Para Gadá Funcionário efreáiiêpcíadé troca.

fpdós ps ̂ c|pn^pKpc«suém,dois JpgoSíÇpmpN unifomi^.As còpéi;^ ppssuerai2 çàl^i

2 camisetas, 2 avent^|Í|'tecidp, 2 mpletons è íápato de sp^âança preto, ̂^zuilieiio^ n.i-j-nàri
2'calças preta, 2-cami^tôbiwcaj S.díomas e -lé#^.de-botas, Os râüjtíjiares decõ^ft 2"cí|ças
- -- • ■ ■ ■■ '• %i'?í•^6:sapatos dé|p^irM^ Oiamofiâres de sp^ços -leniis \\} .-.nem 2xádfcz, 2 camisetàs, 2

iíÍIPí)érme|ve|?e/lli^^

aventós,;S,24yõ\c4P^^ií|0p^^ 'PM Al Í"'M Ç'-É T A'C 'Ã 6
Np.é'#oS^^éõtas,;'á'âátiSpo-fe^2áaá'quaâdoèeMsâriAttátó^n&tâé&is'mesfâi
Ò cOnb-ble da dlstnbüi^ J' subsütuiçSolfíca a cãrgo da Equipe ticníca, que; mantém os registros

nas pastas de, cada colaborador^

à tròca érealizada diariamentè,

Possüéni cómo uhifonné è èqüijpamenttf proteção individual, conjuntamente: luv^ descartáveis,

lüva;dô malha dé,a^, tpuca descartável, aventa! impermeável:lavável,,3aquem>tórniíca,.j:>omdo^ot^
luva de siiiçonej luva té^ica.,

Eíaboradppor:

Lucas

Aprovado pòn

Camila Trajano

RESPON
iatr
ÍSI

lifiais Sabor Gesi
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6.3 - PROCEDIMENTO PE ADMISSÃO DOS FUNCIONÁRIOS

Todo colaborador na.emprèsa recém, admitido, é imediatamente conduzido para-f^r exames, médicos

admissionals; Recebe treinamento de integração de- suas íunç,^es com acompanhamento de um

cplàbpi^o.r qualificado junt^ente cçm a CARTILHA-DO MANIPOLADOR DE ̂ALIMENTOS. DA

M^SSABOR.

Particijjar de treinamento; eiá" Segurança Alimentar, que é.oférecído trimestralmente e passa por avái.lação

qualificativa de suas funções durante um perío.do. de Í30 a 90 dias, conforme CLX

6,3.1 - Métòáò utilizário oàra treinamento riós funcionários

Através de .aulas com recursbsí interativos eAdemonstiáção de procedimentos, os colaboradores xecenteSi

bem córho Os antigos^ èstâo: constantemente Sendo, treinados e avdiados quanto aos.: processos de

fabricação" e higiene pperncfônal, possibilitando upi altp grau de contrqle e-pejmanênçia dpsfmesmos no
.  . j , r ^quadro de funcionários.;^ ^

.  . .. "'t-' .íx
6.3:2.—-Conteúdo Prograihátíco

"5 X.:A
i Vi . ̂ ,iiJ p Pi if

Treinamento de Se"gurM^'AHmén^-e-Higierfe-P(^òaV'çqm-iecidagem pénódic^bem^Cpinp^^

co'tTGtà de utilização de produtos de higiene e limpeza.

6.3.3 —ResnonslávclTelo Tfcroamcnto

Nutricionisias-é Técnicas dójNütrição da unidade.

6.3:4- Visitantes

Todas a:á pessoas que não &zem parte da equijíe de profissionais :da área dq. manipulação ou elaboração de

alimentos, são consideradas visitantes, podendo constituir focos de cpntaminaçàp durante p preparo dòs'

alimentos. Portanto, são considerados visit^tés; supervisores^ çonsuitorès, fiscais, auditores è outros

Pára proceder às suas funções, os visitantes:

Elaborado por: Aprpva'do pòr:

Lucas Braganíe CamilaTrajãnó

emAllmeniaça G^illa Traiáno éos
RESPOMSÁVEl:/tèGNjriO

CRNIOW"!
iMals Sabor Gestão em Aimentáçào
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Dèvèm estai devidaméntê ̂ amentadqs çom j^eçps, rede ou gõrro,.pára proteger ps 'cãbèIos,:boíasrou.

sapatos, fechados^ Para os homens n3o;adentr^ á õòzjnha com bârbà é/oü bigòdé.

Não devêm tocar nos àliméhtóSi ei^paméritòs, utensílios, ou qt^^uer outro, materid íntero.o do

estabelecimento, èxceio em caso de inspeção oú desenvolvimento de serviços (exy manutenção) e desdé de

que sé átèntía aos cntérios de BoàS Práticas.

-■ i «( ''-'A-

^  .'-v J g I 0^
"fcSí^' ^

n

Elábõrado pon Aprovado pon

Lucas Bráfiânté: _—, Camila Traiano. . ^ i 1 '

oenmiifriâhtáçlp

lila Trajatro.
RESPONSÁVEIS

CRNlÕd871
Wáis.SabofBesíãò 6m Alimentação
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7-Matérias PRIMAS

7>l^ Critérios Adòbdcfe na Avaliação e Seleção de Fórhécedorás;

-As máténas^ijfiraás ütili2adíis,sMo adquiridas de fornecedores de produto^ que. fràssüêm recoidiecW

Capacidade técnica-e tógiiriico-samtária., Este credenci^entb„0!?grie ápi5s a'í^ia«^ íécnibà reài jséíò;

Departamento de Qualida^d^

AVALIAÇÃO É ̂I^ÇÃÔtóEQRNEÇ^

Âáyaliaçâó e qualillcação deiforaecedQrfô.de.pn^utps alímenliçiqs é rçáli^dà-pela gei^irtô de

suprimentos, da Nurtindus, seguindo-se^ seguintes étapàs:

1.

p^g^afídliiSi-'

StgSÊj

O- âL.pt-IITfelIÔ'

CiC

;vlsitâ?lêcnic0 -

^ . ̂ EnflàferèfetoHo de

nao

Elaborado por:

Lucas Btágante

Màis^airaa

Aprovado port

Gaimla Tiajano

-Saoto:
R£SPQMSA.VEt;^CMI^

CRN1Ò06T1
.Mais SaborGèstiõ.emAliméntsçâe
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Os leyaníamentos dos candidatos a fornecedores s2o realizado dentro dá região oiide a unidade- está
^oçad^ levando-se em consideráçãò a logísticai principalmente para produtos perecíveis (idevido ao, tempo
de trâhsporte) òTOtatividadé do produto (devidO: ao, prazo de entrega).
Após as cotações e a prá-seÍeção de um ou mais fòrnecedores, agendá-se a visita técnica (prõcedirnèhio
sendo implantado), a^qual seguirá ps requisitps abaixo.

Visita Técnica a Fòrnecedores

1. Registro do Estábelecunento 0 fôtabelêclmerito deve ser registrado nq órgão
competente:
^vãrá pu Licença de Funcionamento junto à Sécretariá
da Saúde.
Serviço de thspeção.Estadua! ou Federal: produtos de
origem animal;'

2. Requisitos de BbasJF^tiças: |
Edificações^ k 1 í
Equipamentos e utensiUí^ ài
Pessoal 'x
Ariàazénamento e Processo J ^
Contrql;Ílntégradòdeprâgásp
Proc^iméntpsd&Higleuí^çãO ^
Transporte ^

Atender áps requisitos previstos ná legisIáçSo vigente:
Portaria MS 1428/93, K
Portaria MS 326/97 k 1 - j
Res^TUlC 2^^ 1
Pòrtári^MtófiW- - '/Pbrtariá^VsJe^^

3. Controle dê Qüálídádê * ~
.a u tI f\ p Pi .•'xj* <y 'S' \J fV W®' i

As rnatén^fpnipásutilizá^ é òs.prodütos fabricadosj)el| fbgewdó^dÇerão pfen&â|?Pa Identidade e
(JuáliSadi^specifico^parâ cada^im^ A consulta aos
PIQ*s pòdeser fèltapèlo àc^so áos sites:
anvisa.gpv;br, para produtos físcalizadqs pelo MS;
Òs critérios mícrobiológicos são estabelecidos na Res.
RDCÍ2/0Í
A água utilizada flo.processo dévè ter suapbtabUidàde.
atestada seincstrálhíentè, com á limpei dá caixa d^água
na inesmã freqüência, afendendò àò:^di^o' de potábílidàde
estabelecido na:
Portaria MS 518/04

Elaborado pòn

Lucas Bragante.

Aprovado por:

Camila Trájano iíftfS

CRNI.OOBTaMais sabor Gsstâo em Aümenlaçso
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7.1>Í-- Procedimentos adotados na aQuisIcâo

O recebpentò da mátèria-primá con primeira ejapa de controle.higiêmcó-j^tári nà émpresà ersâo

fèitás as seguintes verifícações;

•  de validade e tobnca^o.

• Çpndi^s da cmb^a^in: devem estar íimçâs, íntegas e de material iaprppr^o.

• Mome ê compòsil^db produtój,insçriçãoj|o órgão, ofiçiaj, endereço,p febncánte e dlstribiiidor.
'  I

•  T^dós õs pradütos^guímiQos ̂ .autórizaáo|^.{gra uso.peíòs õraãò?^^
-  ■ ■ 'V^\ #\ 'ií®â

74.2^

• AIvata dg

•i Higiene dó entré^or.

temperatura fesaliínentofoonseivádqs sob refilg congeianfientp.

7. hZ. CòadIcgg&déRecébiménto

todos Os produtos neci^sMps à elabóraçâó dos ç^dápios - di&íos são reccbídps no corredor entrada do
Tefeitóriq, qndè são desembálados è conferidos.

Todas as caixas dé papelão e de madeira são dèscariadás e ps produtos são acòndicipnados em recipientM
plásticos e / ou nas prateleiras em açó inOx nò almòxãrifado, nos refrigeradores e nos freezeis.
Elaborado pòn

LucâsBràgàiite

Aprov^ò

(^mtla Trajànó

fitaçâp C^IlaTrajaí
•  • RESPONSffl

GRN10P871
Mais Sahor G^íão èm Afíméhtáção
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7.1.4 -Medidas Adotadas PWa os Casos de Devolução. MániitèÍK^o c/óti Déscãrtè doS Prodàtos

Inadcoiiadbs.

Tõdòs õ¥ jjródütòs nw^èssáriòs à "elàbQraçâorfdos ç^ápi diâriòs são 'r^ebido.s na área dé'recepção', dé

mei^dorias, onde São desembalados e conferidos.

Nâò Conformidade no Recebimeato

J^ÃQ GONFÒR?^TOADÉ: Hão atendimento a qualqiiCT crítérió / éspeciíicáçSès dé recebimento,
envolvendo quantídad^ integridade, rotulagem, entregador, pontualidade, prazo dè' vãlidáde>
caracteristiç^ sensoriais ou íemperátura.

:  'wi. ■
Pròduíós hão confortâeç^jBvem seravnliados pelo^t^íÜQPÍilSTA3^ ouestoq

•- devolvidos no, mòrni^do tècebihiéntd;^^:^ /f %
" V"1SÍ| fe Jfl fi .4 tm .

•; '4egfégád(^;^iderità,^os, Seh4b^.arma2^n^^

Para QS c

•  éntrár

rioVo loté^p^ que não prejudiqué ò cardápio previstb.

•  se nâo for possível aguardar-recebimento de ôtitrõ lot^ alterar o cardápio;

solicitação de

Els^òrâdp póf: Aprpvadopon

tuc^ Brasante' GarailáTralano . ,

iCÍ>^i
ImMtnsníaça

CâmiíâT'rajand^og;SantQí
tESPÒNSÂJíELTeaNICO.

GRN100371
Mais sabor Gestão em. Alimentação
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1. NOTA FISCAL X

PEDIDO DE

COMPRA

2.ENTREGAD0RES

Confrontar:
quantidade recebida

X

quaíitídadè solicitada

3; TRANSPORTE

4. PONTUALIDADE

UriifonneS limpos, cálçádò ftóhàdó/prbteçao de cabelo (quando ̂nfrar em locais dé
srocesso/armazenaméflto).

Véíçulps limpos, livres de sujídádés no pisó òü laterais mtèmas, bem conservados, de
materi^ que permita a.adèquádà higíeniza^b éjàdêquadòs às càracterísticás dos
produtos (fechados, isoiérmicps ou rpfingeiadòs, eom tennostáíó visível);- ^ ^
Cabinè do cãndutor deve ser ísoladã da parte que contém alimentos; Açondicíoíiaméntò
dós alimentos ém récípientêsMimpos;
líprifican Certificado de yistoria do veiculo.

Ô. hpráno. de entrega d^e ser i^peitãdõ deacórdocom
i^ecução do.pedido

5. INTEGHDíMfDAS
£MBALAGIÍ!<fS fetu'fádais':^--^u^'4

£-f

llfurádas ou

6.RÒ^ÀGÉM •iJâtàde^âjríca^o
•Endereço do fabricante
•Registro, nó Ór^o òficiàl (Sé áplicâvêp

I •Quantidade
liRèSiídnsávél técnico

7. CÃRÀCTERÍSTICAS
SENSÒRÍÀIS AVàliár de ácOrdo com ás m&rmações contidas na Tábeja 2 da pá^i^ ?8<

Elabbradópon

Lucas Brágàhte'

Ma^a

^ròvâdopõr:

(^ilaTrajanÓ

Caplà TrajariódP^
v/RESPÓNSÂ^Ltí

GRN10 0871
Mais Sabor Gestão em Alimentação
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.Importante:.

O' pérfòdõ eittre òY^èbiínerttQ é o" armazenamento de produtos refrigeradò^.e/oú.con^lãdbéi devcfá ser o riiais
rápido possível.'náp #vendó ülirap^sár 3Ò minutos.
Realizar lestes senspriáis cóiít pescados e massas fet^s (opcional). Retirar uma pequena porção do-produto e levar
paro afervemarvsc exalar odpr de amônia ou.azedó. uãb está próprio pára consumó.

7.1.6 - Condições de Armazenagem

• tóíriiatérias-priinas; embalagens e produtos de limpeza sâõ érh lócal árejádõ] aecò ê
protégidps de'(:|uaisquer contamínant^.

• As matériãs-priraas perecíveis são prontamente éstçpad^ sob térnperatiiras recomendadas.

®  Éxisrem locais s.ep^ados para estocagèrii d^ máténás-pnmásV i^cartáveis e pfC^ütasító. limpeza
■esanitÍM^.

•  O acesso à áiáSI esScagém è restrito é áUbemçãò dê qualquer produto desta áreasó ̂S  ' ' â • - >-
;mediante^foi^^ dó RJ. M
Tòdós-.os prodü^^feidentifi^os e gúaf^os entjócàlespwííii^.

•  É realizada diariamente Inspeção periódica dos prodütòs verificandorse Os prôdutOs.estáo aptos
para p consumo humano.

• Os produtos teipnádòs é nãò tóíalmehtê utilizâdOs, que precisam ser armazenados, era condições
específica^ sãõ identii

Pmdütò:

Fornecedor / Marca:

Data de abertura:

Data de validade:

Elaborado pon Aprovado por;

Lu^.Btiãahtè Camila Traiano [  ) i

Mais CRNIO.OBTíÍ;WialsSaborGestãoemr
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ALIMENTO LOCAL DE
ARMAZENAtòNXÒ

yAjjpÁsm

Aróríiiatizanfésíbaunilha) Local -secò 90 dias

Bebidáê láctéàs.(lèiteéin pâ), Local secoc arelado '30 dias

Caldo de carne e de galinha Local -seco e arejadó T5 dias.

Cocô calado Local sécóe-arêíadó ;30 dÍM-

Doces indusíri^izádbs
(soiabada. marméíadá, íhãrròm alaòê)

Sob refrigeração à 7"G 15 dias

Enlatados- conservas
férvilhâ» milho, extfáip de tomate)

Sob rèfrigeraçâo.à TG 2 diàs

Enlatados - doces (beijinho,,bngadeifpí dòcé de leite,
leite condensado)

Sob re&igeração àT^C 10 dias

Enlatados—dõcés em calda

(pêssego, figo, cereja)

Sob reâigeraçãò com calda
àrc

ISdiàâ

Especiarias (canela em pó, canela) Locál secoe aréjado 180 dias

Fãriríácéos- Local seco èàrèiadò 180 dias

Fermento ém pó " _ 1 Local secocarelado ,30;diás .

Fenríento-biòlâgicoW'^.. M.. _ Locar seco'e àréjãdo & ÀSi^aãmi

FrutascristMizadás, üva-^sa Local seco.e.aréiado d'80idias^

Gortium-^mariteiíía EóEre&igerá^bil ^114fdlisW

'GòrdúmpQ^ônese Qu -/
fi''

fi

180 dias

Temperos Ccolo.râü,jloüfO, õrêa^Ofíi) í- ã c ■lüKãlíSeCoParejáído •« .X 180 dias.
litfus6ès (cliá.e'càféy « ' V í SbbYéffi^rl^ãb^T^G Y' V 90dias

ÔleOs Local sea)earejado l ahò'.

Pós e.granulados para sobremesa Locàl secò e areiado 60 dias

Vidros (cogumelo, azeitona, palmito, leite de coco) Sob reirigêràçSo à 7®G 15 dtás

PRODUTOS PERECÍVEIS

Produtõ Locál de áriríazeriámehtõ. VàUdáde

Frescas Sob re&igeracâo 2 dias

"Secas; . Local sècO e areiado 90 dias

Çamé. sec^ b^pn, lingüí^ défumadàs,.pertences de
féíjpa^y satoej copa

Sob refngeraçâp até 4® Ç
Sob congèlamento

Doces cònfeitadõs,:^gélátiiiias, pudins,presunto,
âpn^ntado, mortadela

Até8®C
Até6'e

Por 72 hs
Fomwedór

Por 24 Hs
Por 48 hs
Por 72 hs

Elaborado por:

Lucas' Braíuihte

Aprovado pori

CanulaTrajanó
..

ayrfíÍGlÓ^TA RESPONSÂVtLTÉCHlCO /
CRN100874
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7.1.7 - EMBALAGENS SECUNDÁIOAS (CAIXAS DE PAPELÃO):

• Dèvé-sé evitar a ehtráiaypennanência de caixas de papelão (embatágé;^ secuhd^ãs óú tèrciánas)

liá áreà dé arm^D^ento, a fim de rèdiudr ós risçòs de contàmináçãò dos alimentos^ A

ejimijnaçâò de^ càixas é feita no áto do rècêbimèntd, transferindo Os pimentos para as

pràteleirãs.

o Na imppssibiUdade de se eliminar as çãix^ de papelão pu fardos dé papel icraft (embalagens

externas),, inspeciona ó produto pará vèrifícár à ausência de sUjidád^ e pra^ ;e. envol^lo em

sacos'piâsticós tiiiispârèntes.

7«LS - Armas^náihénfó eni Amtíienté Conf rolado

O acondicionaméntddos'produtos é feiíõ em recipiêrités e/ou embalagens limpos e em bom estado
1  ,, . ^

de çonserva^õC(mpnpblpcos, cubas, pòtès plásticos, sacos plásticos transppentes-prppc^s^^^
alímatos), diffiitos de foriná ã oermltíiIScircula^o do ar-feio.

\
Õs^aítmentos si s,.evi^o;rSeÉ
prontos eeius;érítteiif a fim"deifeduzir bsilscos dércontaminaçõès cruzadas

oii ..aiiir@it|| p dadPs
referentes a data de inanípulaçâó o valid^é, inclusive os que seVSo consumidos no nnsiiio dia-.

Elabbràddpon

LucàsBra^te

Aprpy^o pon

Camila Trajano

oslSaní
icõ

Camila Trajan
ÉSPONSÂ^L

CRN100871

Mais Sabor Gestão ein^lnientaçâo
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ATENDER À SEGUINTE ORDEM:

PRODUTOS PRONTOS PARA CONSUMO - PRATELEIRAS SüPEiUORES

PRODUTOS SEMI-ELABORADÕS - PRATELEIRAS líTORNlEDIÁRÍAS

PRODUTOS CRUS - PRATELEIRAS INFERIORES

mm n,- in. t/aa

Quando houver=SQnientç lun equip^éntp d© refrigeração, o mesmo deve. manter a menor temperaturas

rei^lQ aos produtos ahná^imdos.

I
Ò tempo máximo de í^íel^eníb sègue;àbaixo: /

TÊMPÉRÁXÜRA DE

DeO^^C á-S^C

De^5^Ca-10^O3 f S XAO E

De-lO^^Ca-lS^C Até 30 dias

Atè 90 diasAbaixo dé-T8C

Elâbóradopor:

Lucas Brágante

Aprov^o por.

Camila Traiano

RESPONSÂX
CRN1Q0871

Mais Sábof Gestão em Aiimenjsçâo
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ALIMENTOS REFRIGERADOS

Pescados

O^Ca^C

0®C a ÍÓ®C

Gàmes fèíHgêradas

Leite

0°C.a:4^C

0'C'a7^C

Súcó natural 6 prddutos^prõníds

Massas n^cãs

0^a7®CLàticihiós

(yp a 10 "C ou. temperatura. Euabme^ conforme üi&nnaçâo dó
fornecedor

Margànn^

M^O^Gf \ íãânieiros

Frios.e'e'mb.utidoa.£;?.;^rA'Í#

-dtàsaambi^te.t^lü^G^orw^di^iraiempe

dfféfHnt^':cMo Eajâ^reçdnfeÃdâ^ap dá fabricântèEstes pipdutós i^déin S

na èmbàlágem.

RÈGÍSTRQ: Gpntcple de temperatura dos ©gujpamentòs - as teiitpemturas dos foeeze^ e geladeira
devern ser monitorada rib mínimo itíria vez a cada turno, sendo regisüadas em fotmulánò especííioó.
Cá^ ã tempffiratüra esteja fora da ifaixa recomendada, a medição deve ser feita nã Hòra seguinte. Nó casO
de jKreistír O problema, tomar ação corretiva^ imêdiata, rem^éjando os alinientos para outro equipamento
de re^ger^^ adequado e proceder avaliação e revalidação dos mesmos, ou seja, reduzir o prt^ de
validade dos produtos;

Elaborado pòn Aprovado por:

Lucas Braííãnte GamilaTraiano

r fo Trajarô dosSaoTos
" RESPONSÃVSlJÉCNK

CRN1D0S71
^tais.Sabór Gestio em Artmènlaçaó
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8 ̂PROCESSO PE PRODUÇÃO

8.1- ProcÉdimentos Relacionados ao Fluxo Produtivo nor Granos de.Brodufas ̂ Saladas verdes.
Saladas Mistas. Bratos Oiiêiités; Salgados; Sobreinc^ãsVétc.>.

• Á elaboração dè tqdasxas prapaiaçõ^ é rMli^da por pessoal çap^itàdò:e su^rvisiónada por
pessoaltècmbámentélconipetente.

• Tód^ as operaçG^ dp processo de prõdúçâó são realizadas-seni demoras inúteis ® em.cppdiÇGes
que excluem tõ^ possibilidàdé- de cóhtarnínaçãOj ■deterioração ou proUfera^p de

• microorganismos patogênicos e causadores de putrefação.

•  Qs riíàriipülàdbrês adotám procedimentosfque minimizam o risco de. çpn^jnáçãq dòs ^imêiítoâ
prep^dós por meio "da MH-sépsiã das mãos è pelo uso de utensílios limpos e hlgienizados òu
lUvaS: desçartáyets.

•  Os récípiêrites são tratados com ò devido Omdado,,para evitar-toda possíbiliMê dê còntammâção
doi

Os. métodòsáde, còíiservaçâo ê os controles necessários- sto tais.
contamihaçãèâoui^eaça dè nsco à áa®e pública e contra.a deterioraçKdent^SosIlimfeidá
,prátlça-comercial..çpp[gtas. \ fe

'  %rniy tí

Elabomdb por;

loucas Brágante

Aprovado por.

ComilaTraiano

Camji^Trajana
?£SPONSÂ\

CRNÍ00871
Mais Sabor Gèâtld em Alimentação
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8^2>-Fluxo OoerãcídnaL Forma de Manipuiacâo e Pemaís Cuidados ná Prevenção dã.Contàminacãò
Criizádà;

FLijjíCi OPERAGIONAt

Frufâs. Legumes e Verduras.

RECEBIMENTO

APMÁZÈNAMENTO

^ L..ZZZZZZI.-,
í  CORTE, DESCASQUE

I i T h'Ç-Ã O'

DISTRIBUIÇÃO

Elaborado por
- Aprovado por:

Lucas Braaante GamílaTmiano
i;/'dXx>^

A
ênlaçâP

Camila Trají
RESPONSÁVEL >ÉÍNlCO

CRN100871
Mais Sabor Cbétão óm Alinrentaçlo
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Forma áe.Mfltiibntacâò

Rccébimento

Sâo adquiridos de fpí^èçèdpi^^.cadastrados.

•SâO fecétíidòs oé qúe apresentam aparêncià^sôm defeitos físicos mecâtóços.
Ausência demárichas, sujidades, corpo? estranhos, insetos e larvas.

Gimi de maturação de acprdo com afinalidãdè do produto.

Sâo r^ebidos à temperatura àmbiehte, :em cabrâs plásticas Oü ém cabtas de madeira.

ArmóTOPániéntó

Após tcieni sido retifádas as unidades ou folhas visivelmente deféituosáSj S^ tráiKferidosparã sacos
plásticos transparen^\e inçolores ou caix^ plásticas.

Sâo armazenad^soffrlfrigêraçâõ, ou à teráperáturá ámbiente/em-çaixásplásticas, que perrnitem a

circulação déir^á 4

■■ .
Sâo seleçio.qad9Siôpd"í& reti^is'as unidád^ ou fólíjasMãhifícádáS;

rsaQtlavadosjttmtarumsOifefólhã::^? (Uíòs tipos

©S hortiífeis^a^i^f^s êrn so^^^de ̂ Mllontò de sói^j no mínimb com lÔO ppiii e no
máximo com 250 ppm de cloro atiyp (preparada de acórdõ com as iristóções dO fabricante, dp
sanitizanie que fôtá sendo utilizado), marítidós imersos pôr, no mínimo, 15 minutos. Confórme
fluxograma 1.

Elaborado ppn Aprovado por:

Lucas Brai^ante — GamiláTràíano 7~—f)—

.■;m3r ^

CapííraTrajafRIi^s Sântva
RESPONSÂVElteCNlCO •

ÇRN100871
Mais Sabor Gestão.em Alimentação
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Flniógraina de H!giénizác3Q deHortifrufigranlciros

HIGÍÉNIZAÇÃO DE VEGETAIS / LEGUMES/FRUTAS

Seleção e remoção de resíduos

Prê-lávagem

Lavagem fplha a folha / unidade a unidade^

Imersão em solução çlorá^a 200 pprn - por 15 minutos
(iáesinfecçãò)

ILaüiEh^güe

Corte (se neces| ário) e morifâgerti

Proteção com fita.filmè oI )otés plásticos com tampa

Refrigeração por até 10°e

Distribuição a 10®G por atè 4 horas, 10 a 21°C ppT até 2 horas ou no máximo
até 259Ó por 30 minutos

Elaborado pon Aprovado por:

Lucas Braaante Camila Tfaiano _

A
nvAfefienlaçaü

Camiia TraJaKokos Santo;
RESPONSÁVEL TÉCNieO

CRNÍÔOafl
Mais Sabor Ga$tâo:èin /Mfmenta^fo
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ATENÇÃO:

•  Legumes que sofeSo cocçâo a temperatura acima de 74®C, não há necessidade de higienizar

apenas lãVárcoiu água corrente.

• Tara higièhi^ REPOLHO, é liècesstóó primeiro çortá-lq antes de realizar a.etapa de cloraçãp

Xde^íítféc^q).

VALIDADE APÓS DESINFECÇÃÒ: 6 horas

sob refrigeração (temperatura mferiqr a 10®C)

Após èste período^ proçédèr õórà dèsinféç^p

/

CòrtéoDfôcasoüe

São mánipuladòs Xoórtadòs e/óú descascados^ com auxílio de tábua de pòjletilèhb e- íaca^

devidamente hi^^iradbs. .|
Alguns hdrtjfnííí^, típp cenoura e beterraba, sâó ralados, com auxiliei.

4'
higiênizadp.

ifc.
uv-s /j

15,#' =1
m éí &
0'Móntàgém^^-' SU-

higienimd^ @p^CM|)a^o^1rav^^npx,^n^uca^^ásto^Co|i'^:^iO ̂  ignsííío (pegadõr)
tu^énizado. ^ V
Depois sao cobertoa com tampa própria óu com filme plástico (PVC^atóxicp),

MaontencSo

Gs r^lpièntes sãõ mantidos em equipametitòs dé manutenção a fido, onde o produto- pronto

permanece ém teniperátürà de ãté TO°G rio tfíáximõ por'4 hbr^ òtí em temperatura enhé',|0°Ç é.21^Ç

por, np mà)dmQ,.2.hpras-

Fora destfô limit^, p produto pronto é desprezado.

Distribaicão

As preparações sãP montadas, còm auxílio de utensílio (pegãdõr) higiemzadD é levadas ao

consumidor protegidas com tampa própria pu com filme plástico. (PVG atóxicp)^

Elaborado por:

Lucas Bragarité

Aprovado por:

CainilaTraj^Q

Çaftiíla TraJ^o cios S^t;
RESPONSÁVêtTÉCNIGO

ÇRN100871
Mais Sabor Gestão em AímentacS'-
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Défumadò!8; Embutidos e Saíeados Tratados Termlcamente

RÉCÈBIMÈNTO

ARMAZENAMENTO

RFFRinPRAnO

zi:.
CORTE

ZIZ

.'w

DESSALGUE

zxz

m
V"kw

G fc O  -E

RESFRIAMENTO

, A - - Aí - jIL - ÍÍ2Í
i ÁRMÂZENAMÉNTO

l
TRATAMENTO

TÉRMICO

i

ENVASE

I
MANUTENÇÃO

DISTRIBUIÇÃO

Elaborado pon Aprovado pon

Lucas Bragánte .GamilaTrajàno ^ ^

TA íiiiila Tr^rlo dòs Sau)Si
RESPON^Wí^ECNlCí

» . ̂  CRN10 087ÍM3.S ÊaborGéstâo em AJirnentsçáo
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Forma dc Manipolacao

Recebimento

São adquiridos produtos salgádòs de fómecèdofes cadastrados.

Sap; reçejbidos produtof salpdps que se apresentam seçpã, com çoloraçãp çaracttóstica e ̂

terhperatufa^bieiiíe.

As embalagens'devem éstár ínté^as é ém boas condições de higiene.

Armazenamento

Òs produtos salgados slo-Larmazenados em locaí seco, á, temperatura ambiente, em local livre 4e

su|idadi^ õU- çm equip^entp de réfiige^ãp (Cntre O^G e l O^C) ou de acordo çqm^ instruções dp

fóbricahté'.

T" , ."j{

Pré-Dréparb'^. ^ ^
Osíságados sãp^qàados com o;auxílio de®buade polietileno;e.Èíca,idevidamentéiÍ^^^^^S

,  \ Wm w^rn^m-
' ,<•' Dessalgue:^

suometídosr

Résfihamento . .<« ^ f.

Sãó cOIõ(^doS em recipientes rasòs:

Os recipientes permanecem à temperatura' àmbieiite até atingirem 55®C ha siipèrficlé, eidí Jpçàl

livre de çpntaminaç^S.
Sãp cobèrtos e (^Ippádòs em equipamentos de refiigeraçõp e raanüdos em.freezer pu geladeira.

Tratamento Térmlcò

Em quáquer:das fprmas de tratoento térmico (por exemplo, cojdmentp ou fritma), a lem{^rátura

hò cehtró gepmétrlcõ do alimento deve atingir no mínimo éS^Ç. por 15 minutos, ou 70®C por 2

minutos.

Elaborado pon Aprovado por:

Lucas Braeante Gamiíá Trájaho /) f]

émAíííneipiaçào

ímllâ Tràjàftâ Saníj
RESP0NSAV£C1»GM1C(

CEN100B71'
' Mais Sábor Gestão érn Aiimentâçgo
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Envase

Os produtos pròntos são acõndicipnadps em recipientes, higietdzados,. com auxílio de uten^flip
(^gador, colher) higienizado.

Depojs;sSò cobertòs.com tâmpa própria, papél alominio oii filme dé PVé.

Manutenção

Os reçipiént# São mantidos a quente, onde o produto pronto permanece a em temperatura supêripr a
65^ por nô máximo, 12 horás, Ou em téraperâtüras entre eO^C e 65°e pòf, hõ máximo, 6 hbra^ ou
em têmperatiiraà inierióiés a 60®C, por rio rî imcr ,3 horas.

Foradestesiimítes, o;produtp.prpnto édesprezadp.

Distnbuicãb

.As prepãtà^gsí^sã^ friòritadás, cori| auxílio dé utênsilíò (pegadór) higieiiizàdò é
cjbjn fiímé^rólásticòlêVadas ao^:r|^sumidor prõtegidá| cóm tampa prôpriá òü

(í?'VC atóxicB|t"K ^

iUi—íV"

Elaborado por;

Lucas Bragaiitê

éntaçâo

Aprovado'pòK

Camila Trájanò

imila Trai
':CNlCjf

GBN1:ó0871.
Mais Sabor GestSo em Alimentação



MANUALDEBOAS PRÁT7CAS

MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO - HRSJ
RewsâOy08103/07/2020)

Página
S6cl& 121

Carnca. Aves e Pescados.

RECEBIMENTO

i
ARMAZENAMENTO

cflNRFi Ann

I
DESCONGELAMENTO

£
TRATAMENTO TÉRMICO

RESFRIAMENTO

PRÉ^PREPARO

FATIAMENTO

ENVASE

REÁQÜÉCIMENTÓ:

B

^  '4''l ^ír»A,^ íÜÉt-r íw

RECEBIMENTO

ARMAZENAMENTO
RFFRiCFRAnO

CeD

1

í ÍÂ 0 %í ¥
.>|T.-Í ■?.! .i-'Í k

EMPANAMENTO

ENVASE

TRATAMENTO TÉRMICO

D

MONTAGEM

REAQUECIMENTO

I
MANUTENÇÃO

Ejabprádò.por Aprovado por:

Lucas Braeante Camila írajano

RESPQNSÂmtMjiCO /.  CRN100871 ^Mais Sabor GesfSo em Aílínentúçsc;
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Fôrma de Mániptiiflcâf»

Recebimento

São adquindòs dê" fdrhècédòres càdástiados.

Sáo .reçebídpS:ps que:;Se apiesentam çom aspe^ Cor e oto ÇáracleristicQS.
$âò tocel?idos embalados em caixa de papelão (çames embalai^ internamente-em sacos

As'émbãlagêns devem êsfâr ínto^ ê èm bôâs cóftdíçõra dê higiéríê, côm tòiüd çontt

ptoduto: foníetódòr, mãK% iíalã dá éittbáfe|em ou nianiptilaç^ dátá e pmzo de yaíidkde^ô rê trd

no órgão fiscalizador.

Armàzenamérifo

As embálâgè^ptêr^ sãò rètitodàs dos âlimentOs,-antes dã óMazená-lós. émVmÓnoblóc^^^ dé
,, . ■ J ' ' ' ' " "

pólietilenoj- ó^^^-sácos-!plásticõs ü^spaifritra é incòlOres.

..:oJ^idímp|igien^,

São annaze|iadQ|,

com uma-enq^.Çai^ViTionõblpco ou p^yçp é id|htí
■áme" dQ.pro|^i|to;^foriêedíS®^

sè^üm

tom ^iinstruçôès dó-febricante qú «ritóriOS de; Uso: sob
refrigeração Centre ÍFÍ^-e ÍÜfÇ) oü^ongeiãdoltemperatura%ífe«pr a -^

Descongelamento.

São dêscbhgèIád6$,spb:tefngêra^O-(fflté.5°G), emg
Erh sitimçdés de èmei^gêiictá, são também descongéiádos em água fiia corrénfe por àté.4 Hôras (peças

protegidas - embaladas) aló qpe a superfície da peçã atinja A®C, prac^ménto controlado por planilha dê
tempo e temperatura de acordo com a CVSé'??.

FlUxogrâma do' descongelamentodé carnes.

Elaborado por;

Lucas Brafiátité
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FlamOGRAMA PARA DESCONGELAMENTO DE CARNES

CARNE CONGELADA

i
Acondícionar eiii sacos plásticos transparentes e incolóres oh Vífaíilm, bémTécbadõs

i
Decsongelar sob refrigeração numa temperaínra

Apôs dêscongi^aiaéntó còniámir no praãf máximo de 24 boras
i

Manter sobrefrigeraçSò até ó prepárd

O»'comÀs embaíjagfens são aberiase os'
auxihg aetévüa«d^#ijpr(^uenO'^^^
S rètirad^^ ^Ínti(^^üfíçi^ífigiái|t ^-^ingrâtúirs' ambièntê,
•não éxcedâ.3.0 miflútos.

ArmazenameatoRèfrigerado

Os produtos ni^püládps cnís em Ireapiéntès'higiénizados (comralturà
m^ima de lO tón), dóbertOs. cQm;fife^ plãsO'co (PVCr àtóxiCô) e etítiuéía^ com nomoi datas de
manipulação edo validade.
Sãô arm^nadós sob;téfiigerâ^ até 4®Çj sendo que Os pfâ^dos! pennanèceni por.'24 e õs
outròs produtos pòrMé 72 horás

Tratamento Térmicn

Elaborado por: Aprovado por:

Lucas Biraeante- Cainlia Trajano;: ^

nÁiftiehtaçào

lIHí|ía Trâ^álOMua' j
RBSPomAwi'yícmo

CRNlüd871'
MalS'8abor Gestão, em AJfmentsçso
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Em qualquer dia, fòrmas "de trat^entO' térmico, o produto é niodificadp até que, apresente

consistênclà e cor cái^tefística à prepáraç^

A temperatura nô centro' geométrico do alimento deve atingir hó mínimo 74®e ou tí5°C por 15

minutos, ou 7Ò^C pOi* 2 minutos.

ÍEnvase

Os produtos prontos são ácondicionados em recipientes higienizados, com auxílio de-utérisílió

(pegador, cólHêr) higlénízado.

ÓepoiS:Sâo cobertos còm tampa própria; papel àlumímp ou filme dePVG.
dbs;: Produtos que n|o dependera de manipulação após preparo, estâpíprpntos para consumo após

eámetapa*

RésfHamentó -1

Os: produtos prpiltòsfsão acondicíonados em reçipieníes rasos (com altura atèilÓ cm), de^amwite

'W

-  - jjenteatéafinBrem>55?Cna^perjfSii^^^^péribdó
mtóimp («ndivoès.qué^ftpçorrani.çp

X
ManÍDaiaulo (Fáfiamentdf fisr ... . ̂

Ás péçás qiiè Já átingifêiíi 21®C (preparo riomèsmò dia) òú 4°G no.centrO geométrico, são fatiadas

com amdiió de utensüiõs é mãos devidamente higienizados.

d produto fati^o_á transferido paia: recipiente hlgienizado, onde. podepu não, ser adiçíqnadomolhp

mantido, à quente, (ácinia de 6CPG)'é íevádo áó reaquêcimehto.

Rcaauecimeiifo

Os alimentos são reaqueçidos até-atingirem 74®C ou por 15 minuíos, ou 70®Ç por ? ntiniitòs,

no centro ̂ niéínco;

-Manuténcaò a emente

Elabòrádopon Aprovado por:

Lucas Brãaantê Camila Traiaiio r\

NUJ^
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Os. recipientes são in^tiidòs a quente, pníie p produto, prênto pemiaqece-em tempêr^ufu supêriqr a
65®G'por, nò máximo, 12 hòras Pu ern tempéràturàs Èntrê 60°C e 65®G por, nó máximo, 6 hòraS õu
em ternperaüiras inferiores a dO°C pôr, namáxirao, 3 horas.

Fpra destes limites, o produto pronto é desprezado.

Distribuição

As preparações sâõ montadas^ com" auxílio de utensílio (pegador) higienizado e íévadas âo

consumidor protegidas com tampa própria ou com fílme plástico (PVÇ atóxico

■«'ssih
Mm fi\

Elaboradp.pon Aprovado por:

Lucas Bragante C^ila Trajano

jíimwimentaçiõ
^ RESPO^íWeWv"'^CRN100871MMsSáborGestSoéroWimenlaçaa
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Forina de ManinulflcSn

ReciBbíniento

S^o recebidos grãos, cere^s e massas que apresentem ausência de matéria terrosa, corpos
ésüanhos, larvasj iriseíos e seus excrementos, como.lambém roedpreSi

Grãos nâò íTjUrchois é nâõ atácadòS.por furigoè ou.párásitôs.

Embalagens íntegras, sem-fiiros, perfiirações ou .manchàs de umidáde;

Os grabs, cereais, fàrináCeosie.massas secas são.rMebídps à temperatura ambiente, sendo que, no

c^o das massas iiesí^s.á temper?^^^ 7°Ç pii confoime esfp^ifiçaçáòdp íàbricmíte,^

Armflzenãménfn

,0 armazenamento.^ é. realizado à temperatura ambiente de acprdo cem as espéciricaçdes do

'febricante.

Asiçaixas sãp rêmoyí<^_e ari^ádas em prateleira.

Mãnüpálácao^ A |i'"'
M
Os gr2osiSfo;Çã^do^1e'selçcipnádos dasfpartfòúIsÊs^s^anh&i^madcira^er^j^^^pedr^etç^ e

Làvagém dos grtbs^ m I #. ü w t fe W 1 ^
Os grãos, após seleção, são. lavados em água potável corrente, para remoção, das partfcuias de
poeira, terra pu raatèriaprgâniça e açondiçionada em utensílios tipo ̂ cpiredor.

TrataméiítP térmicó dés" ̂ ãòs

Os grãos, cereais, farináceos e.massas, np processamento térmico, atingemra tempemiuraide 74<?C

òü .65®C por 15 minutos ou 70®C por"? ininutps, no seu interior.

Tráfamento Térmico dás mfljssas

As massas sâp-novamente aquecidas no forno, onde deverão atingir a temperatina interna de 74'!C

Oú 65®G por 15 minutos pu 70°C p6r2 mlhutós.

Elábqr^opón

Lucas Bragante

èniaçâM

Ai)ióvádó pdn

Camila Tiajano

N
Mals^Sor <fft«íTrawáMSl§0

-  CRNt0 0871«SáboSstào-emAiíment.çao



MANUAL DE BPAS PRÁTICAS

MÂiS SABOR GBSTAÕ BMALIMÊNTÁ^O - HRSJ RevIsâòr.OS (03/07/2020)

93tíe 121

Montagem

0$ pròdutós prqntóá .s3p awndicioiiadós ém reçípíeo^ hi^énl^dòs, com auxflio de
(pegadõr, colher) higienízado.

Manutenção

Alimcritòs servidos frios: Qs recipiente s3o niMtidps êm eqüipámentòs de manutençüò a ftio

(temperatura rhâximlde ondé o píx)duto.pronto permanêcè eih tenlperãtüra dè até lO^C no ináxiniò'
pQr 4 ííoms oü em temperatúrã^entre LQ^C e 2I®G ppr, no máximo, 2 hpras^

Fora destes limites, p produb pronto édesprezadp.

Aiimèntòs setrídòs quchTèS: Os.réçipièniès máiítidòs a quente, òndé d produto pronto permanece á

em^ temperatura süperiòfWèS^C por nó mákimò; 12 horas, oU era tèmperatuiãs entre 60?e é 65®G poh nd
■  •. ' i - 'máximo, ô.horas, .ott:emttemperatu^as.inferiorés^á^O®G^ por no máximo 3 horas.

Fpra;dwíesliraues;ppr(rfuto^prQntpé4esprezadp,'^v,

Distribuiicaò —•--í
—r-w oSi: Z—

fflS^^M^boí^asweomrauxíUo^eiRytensílipMP^dPr)

çpnsumj^r.prptegidas^pmiíamp^.p^riaou pip|pl^ico (^VC ̂Ibuco).
evadas. ao

Elaborado por: - . Aprovado por:

Lucas Bra^te Camila TraianP ^

menlaçâo

eamftsTTraiapd
^ESÍ'ONSÂVEt\r^KlÇ(

CRN10081
Kí?5e ÍJshnr Gestão em Alimentação
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El^or^òpori Aprovadopon

lAiòas Brai^te Camila Trajano

GawfílatràjSç^
•^RESPQNSÂVèí-TÉCNlCO
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Formádè Mflnipulacaò

Recebimento

SSo adquiridos de fornecedores cadastrados.

Sãò re^ebidos os qué sé apresèntám com aspecto, cor e odor òaracterfslicps.

São.fècebidos êínbaladbs cán «lixadé papelão.
As embalagens deyein estar íntegras e em boas çojidiçèes.de higiene, com rótuíp.çontendo nome do

prpduiò: fomec^or/marca;-data da embalagem ou manipulação; data/ praro de vaíídade e-regstro

lio órgão fî calíMdor.'

Angazénairiénto

Ás embaJagens externas são retiradas dos produtos, antes de armazená-los em

monoblocos dj|i^Ífé|iíen em sacos pl^tiços,transparentes>e incolpres.
Esttó recipien^^ò devidàmente Higiênicos,

^^damonobloccjôu|sãco plástico:é-idéntÍÍÍcàdo*com uma êliqiié^.ohtie
.nomeado produtú|fg^e£èdoÇarca; d|ta da%j|ibâÍâgem''^u.feaCuI^
'"-rèinstro.noiór£ââMscaÍizfldOT.'fe^rneroNdMÍnf^fisÂi1^f.ií^' 4^''

^én^O^G^^lgC) o^cògèIad^(t^l|;;^ra^gdi^-^f^, ̂  g

Descongclamento

Sãõ desconfiados àpb réfngeraçãp (até 4''Ç), em gêladeirâ.

Pré^nrènáró

r As; embalágens,§ão abertas e os prpduios;sto manipulados (Ümpps, porçjonadps e temperados), com

auxílio dètábuá de pplíprppi|eno e faca, devidfiénte hi^ènizàdôs.òu mCi"^ ae;fàtl#inOs.

È tétirada dà refrigeração a quantidade suficiente para que a mánípülãçaò, era temperatura ambieht^
não exceda 3Òminütòs.

Elaborado pon Aprovado pon

LuCaS Bragante. CamilàTráiâno}

Alimentação ^ESPGNSÁVELTÉGNICO/
CRN1ÕÓ871

Mats SabórGestão emAIlmentãçlo
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Armàzeriáinento Refrigerado

Os produtos fitínipüiados são acohdicíònados em recipiente íú^enizade (com altura máxima^de

lOjcm), cobertos coín filme plástico (PYÇ atóJdço) e etiquetados cora nome, datas de manipulação
e de validade,

Sap aTO^nadòs Ipb.rèfngera^ó áié 4°G.

Distribuição

As preparações são montadas, cora auxilio de utensílio (peg^or) bigièni^õ è levadas ao

consumidor çom" fi|méplãstico^VC atÓMcO);

Cuidados na Prevendo da Contaminag3n <1rnzada

RV'•  .colaboradores que m^ípulam rnatérias-primas, òu,
que produto,, acaba^inãb

..-.««w"infârnó. ^ " |i4-  ■ -- - 9.^.4 Ü^A H

sõmí^l^oiadtg' e

om o

contato íCÜreto ou.;, mdiretoicorm o material contanunado, que,se
b' h h.l # y" m A -L 1"'^fê # f
do processamento. * - • " '

íciopor

itremás fásés-iniciais

•  Os còlétorés Utilizados para deposição dos resíduos daa -áreas. de. preparação e

armazenamento dê aíirnentos'sãp dotados dÇ:tampas acionadas sem contato manual.

•  As pessoas que .manipúlãm matérias primas pu produtos'-sémi-èlabói^ è-què:

apimentam ò risiro de coht^ihár ò prbdutò.acabádo, nãò;entrárn èiõi contato conf nêribum

produto acabado; enquanto não. trocam a roupa dé, proteção usada durante o aludido

procedimento.

Elaborado pòr: Aprovado pòr:

Lucas Brasante-, Camila irájaho

m
ao.em.

la.çao

CamítaTrajano
RESPONSÁVá _

'CRNiqoa?t
Maís .SáborGestêò em Alimentação
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•  Existindo, a probabilidí^e-de contaminação^ as pessoas. bigienizam^ riiãos én^
limà é oütía rn^ipiüação de produtos, nás divérsas f^ès dé èlaboraj^ò.

•  A constata^ ou suspeita de que ó m^ipuládor áprèsénla alguma enfênnidãdè ou.

problema de saúde que possa resultar na transmissão de perigos aos alimentos ou mesmp

■que sejam portadores ou sãos, deve ijmpedl-lo de entrar em qualquer de íilànipiilaçâo
ou ;ppéf^ãp ççm alimentos se existir a probabilidadê da cpntaminàçãp d^es; Qualquer
ptósoa na situação acíniá de^ comunicar ifnediátamehtè à direto do èstabelecimentôj de
sua còndiçãõ'de sàúde.

•  .Todo O,equipamento que entra em çoiítato com matérias-primas ou com material
contaminado é rigorosamente limpo e desinfetado áiit^ dè ser utilizado para produtos nãP
contammados;>^ >

' rVI

•  Ôs^equipamehtésrnècessârids^à exposição òUidisfipibtiiçâod® h
'í«' Tí*í^r Jt-V" "'-í ^7a'■ sob tèúnpèramrK" ;tônti^a'íãSi^^^devid^ehtej dimiensionadó^^p^^^^^^pjuado.

- estadpftíeAipêne, cbrtsèrvaçãO^^&Wna^entp. A^raperatum' d^^^^ipientps é

G Ê$t-h4 -E.W'
•  .0 trátamehtò téimico garante que tòdas as pafteS 'dP .alimento atinjam a
fempéfaturá dè, no mfnimõ, 7Õ®é .Temperaturas inferior^ são utilizadas no tratamento
ténniçp desde que as combinações de tempo e temperara sejam suflcien^ para
assegurar a.i

Còntiáiiàinacaò física e química

•  São tomadas precauções adequadas; para impedir a contamhiaç^ dps àíimentps,
quando as dependências, os equipamentos e utensílios forcai limítos^Òu desinfetodos com

é detergentes, dèsinfetaintes oü soluções déstès.

•  Os detergentes è desinfetantes são convenientes para p fim pretendido, sendo

Elaborado por: AproVàdõ pòri

Lucas-BraRante CamilaTrajano /•%

estâ.o-etnA^entáçàiJ Camíía TraL^o^^RESPONSAmTÉCjírèO
CRNiq QS71

tóais Sabcir<3é«âo'em AKmentacãr
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em süpéffíciês susceptíveis de entrar em coiitáto âliméritòç, são éümmãdos mediante

lávâg«n mínticiüsa, com água pôtávélj antes que as''áreas é ôs Èqiúpámehtos vòlfém á-ser

utilizadp p^a: manipulação de alimentos.

•  São tornadas preçauçdes adequadas, em termos de limpeza e desinfeçção, quando

se realizara operações dê manüténçãò geral é/qu e^edffíca êni" qualquer loca) do

estábélecimênto, equipaméhtõs, utensílios ou qualquer elemento que possa contaminar o
alimento.

•  São ̂ jj^dos detergentes e sanifíçant© aprovados pela equipe} de controle da
qualidade da erapr^i

rf-jWí-i.VT'
S?- eqmpamentose úíensíUos.

■8.3> Sánitizacâo de^VègetálsfConsumidôsCrns^^ íj

•  -.Existem Jnsgja|Ge|kjÊ recip]|ntes em^^iíro f^j^liciàáde
lugíera2a^qjejM|^çao^do^getak

para

rr

P" C ^' "T" |k ^São sèiecTohadd^, dndufe^eiiraSas^

). • Depois sãõ lavados um a um òu folha á fòlhã em ágüa cóiterite e àcbhdicionádo em utensílios tipos
escorredor.

• Qs hqrtí^tis sãq imersos em sóluçãq de hipqclqrito de sódio, nq rafaiir^ çqríl lOQ ppm u no
máximo com 250 ppm dé-ciórp ativo (preparada dé acófdò com as írisfruções dõ fabncánfe-do
'Saiiitizante qiíè está sendo.iiti!izado)j mantidos imersos por, rio, mínimo, 15 minutos.

• Após esta etapai qs- Iiorüfhitís são enxaguad.os em água corrente .pptáyel, utilizando-se lun
recipiente tipo éscoirèdor ou peneira, devidamente higiéhizãdq.

Elabprádo pon Aprovado pôr:

Lucas Bragante CamilaTraiano ^

Ti
Âlimèniaçâo

Çmnlla Tra^rio dp»
responsAv^êcnicí

CRNId DB71
Mais Sabpr OesfSo ftn »
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•  Ás„ instalações são rMÍsíentes à corrosão, de fâçU limpeza e providas de, água fida Qu frio e quente
em quantid^e suficiente.

• O' prògrámá de limpéza é .'sánificaÇão constituídó dós pfocèdimentòs e instruções de trabalho

asseguràra condições paraò prõccssámentO,"cvítandO-se possíveisóontaminações.

Todo o. pessoal envolvido nas atividades de limpeza e sanificação reçèbe- treinamento nos

- procedimentos e instruções de trabalhos estabelecidos, cómpréendidos desdé ò manuseio é

prepár^ão c0rrètòS:dÔ5 produtos quirrlícós até a efTciêiícià da higièniza^ó.

•itíilã

jV-,

%.4' Y
I4 i.

Elaborado pon Aprovado pon

LucasBr^ante Camila.Trajana

itn^a irnjanj/cios p^iiiius
íESPGNSÂVELT^JCt

GRNÍ0Ò871
Wois^afenrGfisWnefinAlimeintácãb
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8;4—Temiio de Exnosicãó à Tcmneratara Ambiente

Grupo Grupo dc,Produtos
Acòndicionamcnto

Àrmázçnamcntd
Manutenção Ambiente»
Refrigerada - R ••
Congelada - C-

A

Hoitifrutí^anjeífos servidos
crus

R - entre 8?Ce I0°C Temperaíura Ambiente

B Hõrti&âtigránjeiròs' que- recebem
trãtamèrifo t^micó brando :Entre8°CelO?G;

^.65°C({ZmTá3)

G
Hoitifrutigranjeiros fratados
térnilcãmentè: ádícíonádós dé

óutrós alíméntos (cnis, cámes
cõzidás pu produtos
industrializados)

Entre 8°C e 10°C
R = ehtfe_O^Ge.lO°e

Ç = -I2*?Ç

D Grãos, Cereais, fãrinâcèós e massas
s^râs pu piè çozíd^ séiVídôís
quentes pu ÍHps

T emperátufa Ainbiènte

<10°e (4 febras) '
I0°Ce2|°C(2;horas)
>65°C (12 horas)
<^0°C (3 hPm)

E- Alimentos ,de .prígem animal
tratados tenttícámenté.

R = O^CalO'C

C = -12®G

R = <4^C;

F Carnes e. pescados salgados
tratadostermicamente temperatura Ambiente

Após, dessalgup^ em
rdngefa^O; (<1Õ °C) ou
cóiigelaniehtb

G Farofa Temperatura Ambiente Entre 8Ô®e e 9Ô^C

Elaborado pon Aprovado pon

Lucas Br^ante Camila IVaiano

14UT
Mats S

i-néniáçc- Cafsíila Trajâíroí
RESPpNSAVEL^NiCO

.  CRN100871
Iwais Saijof Gèsflo ém



fiC&TiiS CM WWCWtÇM

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS

MAIS.SABOR GSSTÁO EM AUMENTAÇÃGr HRSJ Revítóo: Õ8,(p3/p7ÇÒ20)
Página

fOlde 12:1

TEMPERATURANQ REGEBI^IENTP DE PRODUTOS FE^CÍV^

Produto
V. ' áJ; ,J: .>í' ,i -■

Garacter&ticãs ^ •«
Wíhlperatürt"' .W

GarnesBpvinas

Refrmerada

Aspecto: firme. n5o áriíoletíido è ném pegájo«;o.
vermelho yivo, sem êscuiecimérito òu manchas

esyerdeadas.
Odor: característico

Até + 6® G, com
tóterâncía de até
+ 7® C

Mátnradá

Embalada a vácuo^ sendo que esta embalagem não; pode indicar
presença de ar.
Cor; vèrmelho^Scurò
ApOs ábeita;a embaiágém, süas cãmcterístiçás ;São Idênticas âs
da carne resfiiada.

Até: + 6° C, com
tolerância de. até
+ 7®C

■Aves

íif
'*♦1

Rèfrínêrada

A^clo: firme, nãoamofecidoenem peírafoso.
Gòr: ãmareJâ - rosàfii, sem escurécimentõ óü manchas^
èsVerdeadás. S
!Ô'dOr: carãctérístíco ^ ^

Até Ç, com

Produtos/ Congelados
Cariieà' e òutrós=^ti^s
de pTodütogi^^^^^l

0 .t S

Ei^;çle ffíátéria terrosa, Hotdiesf paraSitasfôíi?3êírÍíos aSiínãil^

^Embálagem^'^quò^prôT^^ de cotitaminápoi e ãsSegur^üa

';Ci|s^^ gel^, |^DÍe^^(|'d^pgd^'•gU|ir^eng
tolerância

a

.Í2°C

Carnes Salgadas
AsDéctò; nãó oèaâiòso;
C^jcàracfóHslicá dé cada espécie.
Odor: característico.

Téinpeintufa
ambiente òb até 10®
e.

Frios

AsDècto: firme, não peraio-so.
Gon Não devem apresentar coloração pardo^esverdeada.
Odor: Caracterí.^co
Nâó devem ̂ resentar sinats de bolor òu mofo é "esttííhmerifó.

Até + ÍÒ® C, ou
conforme
éspécificá^o do
fabricante

Òyos Çasça limpa e Intacta e isenta demchaduras Temperatura
Ámbiénté

Leite
Aspecto: liquido homo^neo
Cor: branco leitoso
Òdòr: caractcrfstíoj
Sabor: Suave, entre salgado e adocicado

Elaborado pon Aprovado pon

Lucas Bragante ^ Camila ttáiano

\mevAov RESPOP
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" F^gina
I.(>2de,l2i

Laticínios.

Ii^n|ei^.ém Bloco
Gôri ãmareja òpàçáj, sãfeor cãracterístícp>
Sem presença de ranço.

Até + 10° C ou

conforme
especificação dp
íabricantc

Qíieljos (prato, mussarcla, outros típós)
'Aspecto: ciosta firme, lisa, resistente, não pegàjow e sein
mànch^
Setp .esltjifainent^ nas embalagens.
.Cor: característica

Queijo: (frcscò e ricota)
Consistência: maclái

Sem estufámento n^ embalagens
ÇOR característica

Géreaisi e Lèguininòsàs

Iséntosde-matériá tèrrosâ.
Livres dè Umidade.

Isentos de,parasitas ou f^gos..

Çpr: caractèrístiça dp POda esf^ié.
Livres Lde&gnieníos .©tranhoâ.
^^^ao feijão, 0 totsfl de sujidádes não dèvô tiltrápasiSar 2%:do
$es#tõfcal. 1

Ténipçratura
Ambiente

r

"•■t-

FãrlnhW'

^p^to: pp, fino ou gr^lpso, conforme a espécie.
||sentõs de matéría terroí^ ^
|%j^-deUmi.dáde;.
NãSâaévei&tarOmpédryãiÉ é'
isentame panisitas oupngosy v^l ..íjá M^araigpk^eSaifpéciiSy 0

G 5 S
Produtos em Vidro -No ato de recebimento, tbmbá-Io para verificar se há pi^énçà dé

vazamento:

Témpcmturà
Ambiente

IN^ssa Seca
Iséhtâ de substâncias estranhas à sua composição.
Nâò apresentar carunchos.
Nãoóstar quebrada ou amolecida

Temperatnü)
Àmbiènte

Elàbórádopõn Apibvado pôr:

Lucas Bragante CamilalYajanó ^CT^., A .

Al"'--

-  , / ._..-ROS
RESPONSÂVfefc^ÉCNieO

GRN10.Q871
Pi/?2is SãtorGestfo em Alimentação
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8.5 - Controle de Tempo e temperatura Durante o Preparo. Coccãó; RéãQueciménto. Resfriamenfa,
Dcscongelamento, Dcssa!ga/Manutenc§o e Distribuição (Registro do Controle de Tcmperafara"^

OPERAÇÃO . _ GRITÉMOS MONITORAMENTO

Preparo fèmpOide^cxppsiçâp m^n10 de,3Ò minutos Mensui^ p tempo

Cocçãp; l^ínimq:a 74®C por 5 minu os Mençur^- tempo e
^peiátma.

Reaquecimento 74''C por 5 min. ou 65®C pijr 15 min. Mensiíiár tempó e
temperatura

Resfriámerito
'  ''

Z

^'Çmpò dê èxpbsipô 30 minutos - cobrir com viíá fiiráè.
até á-altura de 10 tán ̂

monobloco/assadeir^/cuba fí-
MénãU]^ tempo e
teínpérattka, ,

AímáMhâmènto

■7

llQobrircora^fllmê tilÉí!bó.ds bródutôs, énifíoda^á-sUpe^Pêjá ^^^^^^tèmperatura do
Fatiéanehto^èimòntagêni^

-r 4^

utéffsíhoss^^

"r.. 2 A í- fe ii. A i i ft.,s-.p ú T 'A. "'ó' K'/n

^\^fÍ!5ár OTndiçSes de
J^pene do tocai, utensílios
^^^Vuíos.
, Mènsorár tempo'

V?' 4- M

Reaqueeimentõ"
?  -/"-f ?«? i¥4' íi-v *k- _í lô rç a iT»' V

74°C por 5 mm. ou 65^0 por 15 min. Mensurar tempo e
temperatura

ManutençÉo a Quente Mínimo a 65®C Mehsürâr tèmpcraíurá dò
álimento e.docquipàmeilto

^  J

Elaborado pon Aprpvadopor:

Lucas Bragante Camila Trafano . .

MaisSâw

ÍSTA
RESPÓNtÃi^ÉCt^'""''

ti»! PRNtooa/tMafs Sabor Sesfâo em Aüm-rv»..-,
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86 idèhtííicac3o. dáta dé fraclonamenito e

vatidadel

Tipós dé Eàib^ágens- Emb^agens plásticas com vedamento aubimático

■Id^tífíca^o-Òs.pfQi£iutòSíf^cionãdos;e'nâototabiiénte utilizados, íjueprecísaln ser àrmazénãdòs, em
condíçges específicas, sÉò identificados conforaie,modelo de. etiqueta ab^o:

■ETÍQÜETÀ DE idÈNtÍFlCACÃQ DÉ PRObUtOS j^RAGÍQNADÒS

Produto:

Data de Mànipiijaçâo; / J
tfjí;

; ^ Vx
f4 'Y\ 4-Í«'

^•7 - Controlo do .Óleoidé Fritara rremperafiira.Jeriodicidade.da .Troca)^'(NÃO SEj^gl^CAV

f~i r-. /*
b ^ b-

ReUtílizár o óléo dé fiitíóardé peixe sdnièhtè para fríturas dè òutros^péíxes^ em'condições adequadas de
cQfibx)le;:çasp contrário,;desprezar o óleo.

\ j Qumido ò ólêb dá fritadeira lião em uSq, ela níántém-se fechada; ò ólep trúcadb é ímédiatáménre
desprez^ò, nãb sé;utiliza era excesso õ óléo nà fritadeira.

O nível de õlep ó o müiirao requmdo para fritar os al.ímentos convenientemente —.não se-sobreçarrega a
fritàdéira.-

A temperatura, ideal é, mantida sempre que possível a 180°C; fiita" por períodos longos ao inv^ de
períodos curtos.

Elabdfádò por AprôVãdo por

Liicas^Biág^te Camila Trajano á \ J n
çámíiaTÍ^

fi/l RSSPOPJSÂVEWÈCI^O
GRN1Ó;0871

Mais $abor Gestão em Alimentação
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Evita-^se a ádíção de óleo novQ^ap óleo usado.

Desprem-Se õ'óleo seinprè que apresentar uma dás séguihteã alterações:

Còf if^curo, Cbêiro nãõ (^racterísticQ, Modificaçãio no sabor da fritura,. Viscpsidade, alterada e Nível
de fciiniaça aumentada ou formação de cspoina.

8é8 "PrenaroS Específicos

Ov<K

Os ovos pçdem .estar epntMõadós com Salmonetla sp. tanto na^casca êomo nagemà; Existem mèdidas de

côntFolô qüé deVem ser réãtizàdás na indústria, porém a qiialidbide sanitária das preparações à base de

oy^ nas bossas cozin^^od^ ser garantida com algntis procedimentos importanb^t

Nilo 6 oee^ssáriareaJí&|gjçí§im_eigo.de désin|ig^^ os;p^^|ão
Nãòofèré:deriparacóhsM^|^^ \
Nã0:òfbr©cèrpma;í^ns^ipi^iméntos:prej)áradós;i^ ós d^^jpermaheçanicru

Quebrar umdaderaimidade,.paraeY qup uiilovo «tragado comprçmetaitodla aprèparáçãói
b t & f -â-D

8.9 PROCEDIMENTOS GERAIS DE HIGIENE E MANIPÜLACÃÒ

8.9a>-feROftÜTÓSPEkEgíVFÍS

deve exceder 30 minutós;

•  Tempo deéxposiíãoèrhiár^ clim^^da (12?G e I8°G) não.dèvè éxcédér Mióra.

8.9^ - alimentos! EM PREPARAÇÃO OU ÍPRÒÍ^OS

• Mmiter sob temperaturas de segurança, isto é, inferior a 4'^C:ou sup^or a 65^C;

•  Evitar cruzamentos cru X cozido e limoc X sulo:

• Utilizar utensiiios deferentes para alimentos crus e cozidos;

Elaborada por: Aprovado pon.

Lucas Bragante Camila Trajano

NUjet!^̂ TA
^jnenlaçâo O^imm Traj^è^msSa^s

^ RESPO^toTÉCNI^
CRNtÓp871

Mais.Satiõr Gsstâãem ÁíijrjentaçSo
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•  meçüdpres dè mákerial antético ou descartável;

•  Pfqfôgèr òs alimtótòs em prep^açãp ou prontos^ ̂ rántindó quê estejam sempre cóbèitps çdm tampas
filmes plásticos,íos quáisihâò devem scf reutili^dos.

8 93 -ÂRÈÁS ESPECÍFICAS Á CADA TIPO DE ÒPERACÃQ

• Destinar os alimentos, áreas específicas a cada típo de operação;

•  Caso seja utílizadp.p mesmo-local para carnes, hortifruti, confeitaria, htgíenízar a:superfície4e trabalho,

placas, de âítüeãõ; utensílios è èquipaniehtps, com água ê- sabãò e sahitl^ cpm^ spluç^ clpradà á 200
ppiii êhtf ê rima e òütira átividádê.

8.9.4 - LIMPEZA E HÍGIENÍZAGÃÒ

•  Utilizar pano desç^itávei ou papel toalha branco, com critérios para cada tipo de operação.
•  Nas demms operaçõ^utüim.o papel toalfe branco;

ít 'II.

Uíilumr paDpt(^"^godão limpo somente, i^a secar p. chSo; desprezar quando^iicrustadi

aço.Uâo-sâo permitíapS^o nsc-^ife^çovas esp0hj%oa-^nálai
, ■„ ' M ' TM // B

madeira,;aimanto emat^ais^gosos eporo5osu /tn# vi '-^4 0
.  %iS'.

ugosose

ííãòé peimiffdÔ varilr a se^mas
•  utilizados

èm banheiros è"aani^^; T'Ã S F A 1^ "F 8 T Ã* Q Â Ó'
•  Destinar lôcál apropriado párà guarda dé mátériàl de higiehiâçãóNr fpdôs, va&õurasí T3ãldrâ — e
mantêrlos òr^nizadois;
•  Manter ós produtos de lirapèza distantes dá área de manipulai^;
•  Conservar na área "de produção e áreas, adjacentes, apenas objetos, pertínentes. à-ativídade e que
fôtejamemuso;

•  É prpi&ídp o re^rpveítamento de vasilh^es de produtos (azdtbna, picles, maionese e outros) para
ò acòndíçiónamènto dê gêneros alimentícios;
•  Atentar pára a fî eqüência da higienl^ção das mãos dòs fimcionáriòs duranté áproduçãò;:

EJabòradó põn Aprovado pon

Lucas Brasante Camila Trajano /T\

MÜT^^^Çn7áménlâç.âo (^BSPOliSÁVQLpOHiQQ-
crnio.oY/i

Mais Sabor Gestêo em Ailmenlaçâo
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9 - armazenamento e transporte do alimento PREPAR Ano

Libera<áò para Dístribuicgo

Qs áliméntos prontos somente' serão distnbUícíÒs apõs libêràçãò òu còiteçãb pélõ nütfíòi&riistá óu

comheiro responsável, que; deverão provar» avaliando as características sensóriais dós, produtos.
Àvaliando apresentação; cor,.pdpr,-sabor e textura.

A  deve ser feita dé fóràiá higiênicài eni lòcàl afastado do prqcéssó, titíiizando cqpp de 50 ml
descartável Ou utènsííiós p^priòs; que devem ser direcionados ;à. área dci laVagOm- dé utOnsilios; óü

desçaitodo após a degusta^o,.Nunca deve-se provar inilizando^sé utensíiiõsidepr^aro õu sobre a^mãos;

Estiéra para Distrlfíni^n

Os ãlimeníd^m esperapara^Jisníbuição e^or

Ptoto^ws* cpbertQSicô^;^Êifilme (Mòs) òu tàrapá|ós (qiíen^s)
ij

^ "V.

ií-l fe
i..

Alimentos^ óêy^' g
équipãrnèntòs são^pató in^hütehçãi^la"^iemp^Éürâ Ò não pltoaqüMÍnietíto/resfilfeentt^

Équipamentos de 'Bislíribuicâo

Os egüipáinèntos éstãò éni botri estado de cónservãçâò e funciònãmentÒ,.cpérandò.dè fontià á-maritér à

temperatura .adequada:

Equipamento:

Balcão Térníico

Balcão frio

jírríBptaçao

80:á50°G

Elabotodqpor: Aprovado pôr:

Lucas Braeante Camila Troiano . â Yl .

Camila Tràl/dip a^s S^fos
■ RESP0WSAVk;TÉC6«G0

crnioISti
Mãis Sábor Gestãò em/tiiínèhtaçâQ
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9;1 Tdentifícàcâo« Data de Préparò e Válidádè.-

Tod^ M,preparações pted^idas nesto imídáde ̂ o p^consumo imediato peI6s;paclèhtes, funcionários e
açornpanhantr» da empresa cont^^^

As prepárações que siõ produzidas dê véspera, tais comõ sobremesas que. precisam-ser armraenádoSj em
cóndiçÕeS eSpecificas| são IdéntifícadòS confbrmê modélò deêtíquetajá citado.

9»2 ~ Contròle de Temperatura Durante o Armazenamento

Ver item 8.5

93^Tipo dèTransporfêii Cuidados Adòtàdbs

etc.^. i w ^i?^y

• » W

Nê^JÜ^ fíáò seti^nspôi^|g|men^pèparadq#^oútro;^^^ P
.  l-f . / ' S íi

10-EXPÒSiCÂO'— - "
><»'' ̂  »í

10.1 — Cuidados com â' O^Consirmâ^ò. QüálitorafgrBan^c^. Himen^é.^laprou1ác26 dòs
Alimentos.

-9%^ .A '^n

As áreas dq restauimite estão sempre çom as mesas, cadeiras limpas ebigieni^dasi

Durante todo ó pèríodõ dás refêi^s, 4iciá um auxiliar de^Séfviços Gérais cuidando dás mésás, cadeiras e

pisos, déíxandp-os; limpos, secos eiaigienízados.

Elaborado por:

Lucas Bragante

Màis
'AUméntaçâo

Aprovado pon

GámilaTrajanó

Cam^a
.yfiESPONSÂ'rêL^

ÇRNt00871
Mais Sabor Gestão èmÁIímorriação
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- Cuidados com a Etnosicão ou Distribuição dós Alimebtòs Quanto á Hi^énfc Protécaò de

Süueflíeie c o Cdntroiè de T^Uipò e Temberatui^a.

Os équipam^tpSj freezers, bal^^ ténhicòs, ppst raíx, bèbedouros, estão sempre conservados^ Imípps e
fúnciÒnando-bériL

São regulados de forma qup ps alimentos quen^ perm^eçam apima 'de èÒ°Q e. ps. aiiinentps frips

permaneçam abaixo dé S®Ç.

É mínimo o tempó entre ò preparo e a distribuição dos alimentos.

Os tmt^és estão protegidp^para que os çljentes não co.ntaminem os alimentos enquanto se servem.

os -funciòn^bs fês^nsávéis pela. distribuiçSofos alimentos èsíãó- sempre comrás
higienizádas.

tí^V

l.O^^^iTtoos delJtensíliosréRecinieritfôtJtiliira^^Yd^cáf^veisoV^náo, met^

Pegadores em aço, êm aço Prgòs de, Iòui^-^ms^descá^^ Çêchaüd's; êm aço
.inoXi fíuardanapfe; dèscâíáveii;' E M I -fi

10»4-"'Cuidadõs'com Ornamebtos ou Plántás dtié nãoPodéni Constituir Fòntè dê Cóptaminàcão;

Não existení plantas naturais dentro das instalações do restaurante.

Os quadros e pàinéis.são sémpre liinpqs e higrenizados, evitando açtou

Elabòrãdò pòn

Uicas Brér^tè

AproVádò i>or:

GámilaTraiano _ / r

NÜJR^rçfíiWieníáçâo

RESPONSAVHLTBCNWO y
y  CRN100871

Mais Sabor Gestão em Aiimenlaçao
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10.6 - Coletai de" Amóstüràs

O procedimentó de CQlefô dasíamost^ deverà seguir-a.seguinte técnica;

COLETA DE ÁMÔSTRAS

IdçnÜÜcã^o - ̂oiàrém;càda saquinho:
Nome da Unidade
pata
Nome da-Prepai^o
Hòrâríd dadoleta
R^pòrisávél

Hlgiéni^r as mãos

Coiócafas luvasdfescartóvcis

Abrir o,saquinhp:]|ég tocar no interiorj nem |Oprâ-lo» utili^do tespum s^nitiz^ (no q;
de.sacos estétilizados) ®

^ y.v :4Co!etar lOOg de cada nreparaçãO;

Retirar o ár da embalagem

Vedar: tòm nó^de/ontò^uê^nâp.hajá^xazam Sugefe-^efinalizarj^echantonto^.c^
- b J A Ú ..' -t. -^fireíáÚ L.I',M^'6..M r O''

A

fita

çoQdiçionar: por 72 horàs.sobrefiigera^p sob congélaraento a-lB®Ç Cexcétp Ifqddósi pü
conforme législapâo iiegíonaK

Somente oi alimento déve sér'coletado; copos descartàveis de sobmmfôa» palitos, etc,, devem ser retirados

no ato da coleta.

Em caso de' hécessidadè dê análise, piovidénCíãr pára. que as amostras sejam enviadas ao labprafénó,

açondiciohadas em recipientes isotérmicos,i^olsa) com gelo, A tempemtma durante pttühspórte n^ dè

ultrapassar 7^C.

Elaborado pon Aprovado pon'

Lucas.Bra^te . C^ila Trajanó

CamjíáTrajanq^dpgSant^é
fepÓNSAVELTlKNlCO

ÇRN1.00871
Mafs Sabor Gestão ém AfimenlaçSO
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IX -^DOGbMÉOTÀCÃÓ K REGISTRO

W-1 - Fòrinã de DiSpohitiHüéacSõ do Manual d& Boas Práticas fMBP) é dos ProcédimèatòS

OperáciòHaís Padronizados fPOP'sVaOs funcionários assim como os registros fplaniliias-de controle

de tempo e temperatura, recebimento de mercadorias, etc.^

Sâo cólòcádM, üríiâ f^ta dò MBP é dò POP'S íJásáladeMutríçãó que íicárãõ disponibilizados parã todos

Os fiincioíi&iòs.

-fx.

.  X

Í-I -si' kU
l;!"

Elaborado por:

Lúcás Bragáhté

Aprovado por:

Gamila Trajano ̂

A
flénlaçâo<?níí3ii

Capina

CRN10.C)871

Mais Sabor Gestão em Anmentaçâo
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« f-í*

m DQGÚMÉNTOIfECNICO - Pt - 001

^f\.
Ã1

CONTRQLE^E TEIWBb^E TEMÊÉRAWiRl^^ÓSEÒt^

G S S -$r

Eláboradopór: ApróVádò pon

Lucas Bragánte Cànillá Tíajánò /\

xmC^íp Cai^a Trajííwo fios jateis
'HESPÒNSÂvèüTÉCNICd

CRN100371

'
Mais Sabor desllo em Alimentação
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DOCUMENTOítECNIGO - DT - 002

.cçg^òtE-DETÃyo^ElriàiPEM^^^
^^Sí# íih^sá RwS ff

P

lElaboradopon Aprovadopon

LucaisBra^ntè Camila Tíalàno /\

iSTA
imenlaçâo

CaíhHã Trajérto qos Saijros
RÉSPÒNá^VEUÉCNtí

CRN1Q0871

Mate SabonGestâo em AJimentaçâo
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DOCUMENTO TÉCNICO - DT^OOl
AVALIAÇÃO DAS CONDICÕESDE HIGIENE E CONDUTA PESSOAL

Kèspoíisáveh DATA: / /

HIGIENE PESSOAL SIM NÃO OBSERVAÇÕES

01 - Os únijforin^ dos çoIabQràdorés.estôp limpos é em bom
fôtado de conservação?
02—Os calçados sãb adequados para as atividades executadas e
éstão limpos?
03 - Òs colaborado^ estão dévidameQtebarbead

04 -OiPoiaboiadortô estão combscábelos coberto?

OS^r^ps c^tos de resíduos possuem tampasí acipnameiito por
pedal e sãOTabastècídosíicom^acos plásticos diariamente? &  -m
06 - As nnbas èstâo limp^,. aparâdaaefSem csiaalte?

1  í
07 ̂  Ost^fôboradores nãd^tSb:ijíÍando;adorn(^^(pal^ M
ànéíimdSesiirnácõSêM^ 1%'' ■M

. 08 -Oscoja^boradòréssemp^y^^ ãtitüdes bigiêní<^S|
emstalaçOtôenâolevajca^aoà boca, narb^eo»^ «
cuspir no;âmbleãtSoWil$vfj^mndo:^oSmmíiSção?J M ̂

,11

mm

.Â, -Ó"
09 ̂  Os côlaboiadorfô cumprém as recomendações de lávár è
sànificár ás mãos ê ántébreços antes de entrar nas áreas de
produção?
10^ Os colaboradores com cumtivos.nas mãos e braços são
deslocados pára serviços em que não entrem em .Çóntato'direto
com-os-aliinentos?
11 ̂ :0| Còlabôiadores cuinpréitn. aá rêçòmendãçõès de fumar
soróentepas áreas destinadas á^te fim?
12 - Os colaboradores cumprem as recomendações de não se
alimentar,- mascar chicletes^ balltosi etc., nas áreas de trabalho?
13 - Existem cartãzeS cducativos párá OS cOlábioradoreS é
visitantes nas áiréás de acessò aos àmbien^ de processamento,
vestládoé sanitários?^
Í4 - As instalações sanitãrias;(vasos, pias, chuveiros) cstSo
fnncíónandOadéquadamcntc?
15 7 Há dispòiiibiUdàde de détergènté, sanificantes, águá, papel

Elàbóradopon Aprovado pon;

LucasBrC^tc CamllaTraiano; jO -

NÜJ^B-çúrPifimçòíaçâd

CaínHélS^
/ RESPOtísAN^lAÉC^O
Màís.Sabor Oestão em Alimeolaçâo
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toalha 0, papel higiênicot 00$ sanitários e vestiários?
16 — Há dispònibilidádè do dètéírgéntes, sáDificantcáj
papel toalha nos layátóríóólocállzados nas catrádàs da empresa
e quando aplicável na área de fabricação?
17 r^Os Colaboraddrésóuniprcm as rccomendaições delavar.e
sanUit^r as mãos ê antèbra^ quando saem da área de
máttipiiIáçSd dè matériásprinías çruàs-oü semi elabõiraâãse
entram na área de inanipulàcãó de produto àcábádo?
18 Os colaboradores que trabalham em áreas sob
refrigeração retiram o únlformé.de proteção (luvas, agasalhos e
calças) para utilizar o sãnitárió è pará tránsitar ná parte
exteráãdá einpi^a?'
1$ ~ Os colaboradores que trabalham na produção redram o
avental para utiiizay o sanitário e transitar na parte externa da
empresa?

20 ~ Os uhífòrm^ são trocados diãriámeiite?

21» Os Golaboradorfôji|^iU|am perfumesque possam
transmitii^ódoraosaVméotlÉi? 1

U&étí^-

Elaborado por: Aprovado pon

Lucas Brãhàntê Camila Trajáno /vOXitA,

emAlimentaçâu

Cji^ila Trajárísj^os ̂ lu. -
responsâveltécnico

CRN1Ò0871

Mais Sabof Géslâp em Alimentação
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DOCUMENTO TÉCNICO - DT~ 004

pia da semana Equipamento / Áreas
Freqüência'*

Funcipntóp
escalado

Responsável da unidadeD s M

Segunda.

"

-

"

■

Terça

•

r

i"rs ; iv."

.

. . . i ÍM' ■

■ ■11^^
l>t-A W:è :w. '0 ÍWM%

íW
:=s~

'^-
J. --

Quinta G

11^
-í .

ü .¥ 1 :m ü > m - A l l-k m 1 'A'U-A í .1

'  "'

•  • u

Sekta

Sábado

-

FREQÜÊNCIA
D^dlána S-semanal M-ibensal

Eláterádó por:

Lucas Braggnte

Aprovádo por:

Camila TValano

Capela TraJ^o dos íja-
RESPÒNSaV^ÉCNíGÍ^

CRN100871
Mais Sabaf Gestào em ÁUmeíiiàçâo
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DOCUMENTO TfeCNICODT-605 --A

CÒNTRÒLE ÍNTEGRAPÓ DE VETÓDES E PRAGAS URBANAS
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TOTAL DE
PRAGÀS

DEDECtADAiS

COMENTÁRIOS.

ÁREADE RISCO
ALTO

:( )

MÉDIO

(  )

BAIXO

,(. ■)■-

Elabor^Q por:.

Lucas Bragante

etuaça;)

Aprovado por:

Ç^ila Trajano

CamilaTrí
RESPÒf ,

GRN1Í0871
Mais Sabor óéstãò em A#ientaçao
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DOCUMENTO TÉGNIGO DT-OOS - B

CONTROUE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS

Eexponsáv/íJ Daia: / /

CONTROLE DÈ PRAGAS SIM NÃO OBSERVAÇÕES
01 — AsíàríeaS ao rédòrdas èdíficáçõèsèstâoHmjjás dè~matèríáls em d^nso,
^rriàs è rhSfòs?'
02 - As-áre'£è;ê>rtériiás.prÔxima&áspo^ iluminadas ccm lâmpadas dé
vápór dé sódio?
03 - ASábèrturâs.para ás áre^ ̂ eniás dá erápresà ââõ protegidas pelò usò
dé telas vcòrtinásdè ár õu outrô niéfódo éficiéhté?
04 - TòdáSás janelas éstâo adeqúádaméniê;téládaS e limpas?

05 -As ppit^ çom áuto^i^BMènto são ájüstad^ de tal fbníia a n5p
pennltír aberturas maioí^;dei Watiando fechadas?! í
06 - As portâs. estão adá^fa^ c^'ò sistema dé^uto^lfechairiento?

OT^rA&^ppr^dasáreasdei^ê^^.ejs^éaíçâp.es^^ S
comemplaado'á'instalaçâodft^itinasi&:ároucortinas,de^^C?li ^ pa

»

08 -Exi.pm ele^çutofe^cp bapliasrçónp ps
.voadoí^estratefíícamemé^Gcáiizados? ■ ^ví:ã: >

we
lO-Openmeárpirternpda^p^aémantidòisei^deanimaisf i,á 'è t,
domésticos? ^ C ^ n Wr ^ i PiTá 'ó-
ll-'&dbsérvadà á presença dé ih'setosJsentós,,roedores é;pfcsàros'déntro
dás mstãiá<^es dá empresa?
12.- Existe área isolada'oü caçambá-fechada eíaluslt^ para guarda dô
iasfdués?'
13 - Asi-áreasdeStínãdâsao mmazeriamçnto dó, résídupiestão limpas e em
bpm estado de conservação?
14 - Os.Pe$tPs Pu.colétores de.rèsíduos possuem tarnpa e sSo Constiüiídps
com materíái adequado?-
15 - O&.i^idüos sãp..retiradps,dá empresa di^aniente?

16 - Existem alimentos guardados nos amiános dos colaboradores?

17 - Os resíduos são aim^r^os em lixeiras identiScadas e,estocadas era
IdcáLespeciííc»?

El^pradp pon A^ròyadò por:

Lucas Bragame Camila Ttaíano i / / ) / -

imenlaçâo
C^ila Trajaí^òs SawsRÉSPÓNSÁ\^tEGNlCr

CRN100871
Mais Sabor Gestão etn Alimentação
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POCOMENTD TÉCNltO - PT-006

controle PE OUALroAPÈ- PLANTLHAPE EXECÜCÃO PE SER^GÒS

Tipo de Seryiçor pata Prevista
(dia/mês)

Dam da Executo
Efetiva

Documentos Anexos

SIM NÃO

l - Limpeza de Reservatório

2 - Limpeza de Caixa de;Górdura

3. - Desinsetizaçãò eÍ)esrátização

4-;^n4l,isfô í^bpratonaij^(^CTpbipIógíca
do alimento, utensflio^^gua, gelOj O,
mánlpüíadtíres). Í§í3\ i

M

í j; Êpf' '
5- Coiitrdlele Saüde doslGoíàlèraíióres ̂ iir'^
.6 - Manuten^o'dos Bqiupamentps^^®^^^

I-V «"a •£» "S líi t» t <• » T « . »í.*. ■p» í'a -?r .* Jf ./«»

Olbsl>t Este fonhulãrio poderá ser utilizado em sçíiarado pàm cada tipo dè sOrviço/ contrdepu çomo npexçmplQ
acimâ, todos jühtós;

ser mjexados todos ps documentps que çomprovem a execução dos ̂ rviços.

Elábór^ò pôr:

Lucas-Bragarite

Aprovado pòn

Camila Ttájánò

(A
jiméniRçw'-' GaErfiTa Traja/q dós Saiítos

RÉSPQNSAVèuTÉGNl©©
"CRNiooari

fiáate Sabsjí- Seâlêo em Aümeotáçio
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DÓCÜMENTÓTÉCNICO -DT-007

CONTROLE DE QUALIDADE- ÓLEO VEGETAL (NAO SE APÍJCA ÀTUALMEÍ^^

pata FRITADEIRA
%DêgMdaçãõ

ANALISE

SÈ^SÒRIAL
AÇÃO RESPONSÂVBLDA

ünidXde "

1
5^' -

1

/ Jtífé H ,
r  i -Vr

.  '/ff-í p' i1W"" i
• ' -t

■ s*^--

•m^rnsem. jf jne.-mn fT-IWT

T-TT-i b t ̂ 'r 3 á c A I- r- M:ú fy r A.n

» vgj.i»» >r W>'—«li—a»^ ij. w» '

K n.

•  Acima de 3,5% de dèiráda^o déscar^/ trocar o óleo vègétal dáffitedéira
•  O óleo dever ser desprezado sempre que houver alteração de qualquer umas das seguínús

/- \ cáráctèrístícas:^ cor escura, formação de espuma, excesso de resíduos ou ponto de fumaça
'  ülír^ássãdtf:UTILIZA-SEA FÍTA DA 3M, SATURAÇÃO DO ÓLEO.

•  Natroca dpóleo, proceder â h®nerm^ddà"ffiíadèir^ àntés dó ̂bastecimôritb.
•  Lègendas-T^troca^ F-áimüça-E:'-escuro

Elaborado por: Aprovado por:

Lucas Bra^te C^ilaTmiano .

émAinieniaVí íos samos.
iReSPÓNÍAVtS^GHlí

CRNlOOe?!

Mais Sabor Gestão eni Aliméntaçâo
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, <-

NÜT
Mais S: ntaçâo

Camila Traj^nd dos Slhtos
RES^ÔNSÂVSL TÉCNICO

;eRN100871
Mais Sabor GestSo em v^ílmentação

Elafcónidí) pdn Aprovado pon

Lucas Biràfiâhtc- Camila Tràíano
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ÓBJÊtíVO

^  deiProçessp envoIvidss:.na rotína^de uma unidádff dee seleção dq fornecedores até a distríbüição^^o alimérito atí cónsürniddr
fínal, mcluindo prpcedimentos específicos da unidade. consirnnoor

OEE1NÍÇGÈS

Anti-sepsiá: oí^ração destinada à reduçlp de.micrporganismos presentes na pel^ por meio de agentes
químicos,.apqs lavagem, enxdgQe e secagem das. mãos.

,^m3zenãmento: é o conjunto de atividades e requisitos para se obter uma ponrek conservação de
matéria-pnma, insumps è produto^ "

Centro Geométrico: "núcleo" do alimento;
resfriar.

alimento que mais tem^o dêmpra pàràaquêçer ou

-ekp|ípfta^ps alimèníQS passam da, temperatura ori^nal para .fiiixas :de temperatura
abaixo de 0'Cem^6 Iíóras.ou menos; f - r

pr^l sühsttoms.ou êst^h^, d^gfig|m:bióliÍâ,j!ÍlÉ^^
quecsejamconsideradpsjndçi^ps.cminâo-paras^^^ \ tSÚ

í^^PpÇgfijatwentpjiçrap^^pnde osíáunenios i^sam da'témperâlui§ de.còngelamènf^^^^®|®(!?, sob
mfriffpraf^g pu eni coDdíçdes cóntroladaSi

Pêsmfecpio; õperago-d^ reduçto^ fisjcp ag^te -a^ número de
microoi^anisfe-psiumnfyCquIMõ Mrapámeíá^lçgt^ A O
Pístribuição; etapa-ondq qs alitnentos estão expostos para consumo ünediato, porém sob ̂ ndiçdès de
tempo e temperatura para não ocorrer multiplicação, microbianae protegidos dé nov^^ çontknin^

DTA: Doença fi^smitidàpor Alimento.

EPI: Çiqüipamento de^teção Individual.

HigteiiuaçãQ: operação quesê divide em 2 etápáSj íimpézà c desinfeCção

káes^Seis^^^^° remoção, de terra, resídups de alimentos, sqjjdades e/pu outras sufetâncias.
Manípiila^ó dê aUroénm^^^^ são as operações que são efetuadas sobre a matéria-^prima ateia òbíençãO
de:um alimento aça^do, era qualquer etapa de seu processamento, armai^namento e trarispòrfè.

ElabÒrádo pon Aprovado por:

Lucas Bragtòtc Camila ttaiano

STA
'entãÇSó

°^'Íp9^Íirfe^eo*°^
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de um alimento com o objetivo de prevenir, reduzir a

ronSdoT ™ °" comprpmétà a saúde dp

Para cpn^p spftem manipuíí^PCPm^ fm^^^^^^

fy^Prepajo: etapa pndp es alimentôs sefreih trMainenta pu medificàcdes mioiais através de
iiíltódStí' Poréionamente, seleçaò, èsçelha, maagem à eu adiçSo de putras
Reaqüeçiínejito: etapa pede es, alimentes que ji sefretam cecçãd Iníeial devem atingir npVamèntè a
tempemtura. de segurança no centro geométrico.

rècèbé o matéria êntrègue por um fomecedoi;. avaliandc^se qualitativa e
quantitativamente, segundo critérios pte-defm para cada produto.

íieifngeraçãp: empa álimento passa dà temperatura-Original õu pós-cocçãõ Í55^C), pára a
terapçratummfenon^lOd€|idè acordo eom a característica de cada píoduto

Çi ... . . S "'Régíst|õ: cõnsisíé|dejanç)teÇ^ planilha él ou documento, devendo ser da&os
funcioi^ioresponâvbl^loseupreencjiii- ^

Rt::tó^nsávèl.té<^^[í(^| ;í. u É d ÉÊ^
-  . 'k^£k

ÜANí JJWdadè dé AHthentaggo é Nuüição.

Elaborado ppn

Lucas Bragante

Aprovado pòri

CániilaTrajanõ. k ,

ÍSTA

Mas SaborGestao em Alimentação
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1 -IPÉNTÍFICACÃO

1.1 — Razàò Social

MàisSábôr GestãíS êm Aliméritaçâò

CNPJ: Õ3-I6Ò.ÍÒ0Ô0ÓÍ-73

L2 - Endereço

Hóspitàl Regiofiáídè S& Jõsè

Rua Adolíb Doriaíòdà Silva, s/ri

Praia Comprida - São íosé

CEP; 88103-450

i.3 - R(BSDÒn#vcl Técnica

Camila TrajâriÕ^S?Sàntds
eRNlÒ-087!

J

âm ífiT ^ -m fí % \
a il I

G E I T I o

Elabora^ por:

-Lücas Bragárité.

Aprovado pòr:

C^nâTfajano

BU
eniaç^o

Cáírífíá Tíajano 49S Samõs
RESPONSÂVEl TÉCNICO

CRNi00871
Míis Sabor Géstâoísm Alimentjaçâo
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1.4-

Nütncionistas

• Camila Trajano.dosSantps
CRN 10 0871

• Délma Marli Gòdihhò
CRN 10 5472

• Lucas Braganíe
CRN .10 4053

• Morgárià Femándès Martins^
ÇRNI0 70.41P

• BárlKira Poliana de Souza
CRNIO 775Õ>

• Vahessa Schws^ Fi^Sòn

Juliana Màrtihs^fe'^'°'^^4
GRN10.02l^

• Ta^naiu de SQUzaCamíiio;
éMrlO Ò228Tt?

A* %
4 %
n M

1'5^-^o^tos Fornecidos c Forma dèDistribuitán
P'úl)Iico alv^: Ate^in|ento. ay do Hõspital
Regional de^áo^ose-e-InstitutoMecSdíolOgia-â^ ^ T ̂

■ Número de refeiçõe^produtps por dia: /dia: 2000 a 3000 refeições/íÊa

■ pescrfçSo do prodüto;e serviço prestado:

SêU) ofêrecidós c^dápiòs vafíadòsr elaborados coni^ime as nece^idad.es dos pacientes q
funcionários (de acordo com Manual dè âetas) paira àfèfidèr as rèfeiçBés dé Jãriché dà madingád4 i^é da
mánh^ colação, atmoço, jantar, lanciie da tard^^ ceia e lanches extras elaborados pela niiteicionista da
ertipí^sa é aprovados pélas niitricionistas dos SNI) do Hospital Regional, dé $ap Jpsé.-:e instituto; de
Cardíologla de Santa Catarina.

O cardápio do.almoço e do jantar é composto pòr prato" principal (camé) acdmpànhãüo dê airo^-
féíjãõ (sòraerite rio jãntãr, guainiçãoj salada crua ou, cozida (conforme dieta), sobremesa e suçó.

Eíaborado^por,

Lucas Bragante

Mais

Aprovado pòr:

Camilã Tfájàhò
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A çolà^o é comporta por sucó oü vitamina,

A céiá é composta ;por chá ou leite bu cáfê com leite oü âchbcblatadò, bist^itò ̂ ÓCe, inte^al ou
e sal ou min^u, raanteigaj geléia de fiiitás.

Também fezem.paj^ dos produtos lanches-extras (iogur^ água die coco» çlç)'(conjronne contraTO).

Lista dos piinçipáis produtos fabrícados/prôduzidos:

a) Prato principal:
- carne Irovina (â milanesa, ,grelhado, ao molhoi parme^ana, acebplado, à portugu^a, pizzaiàlo,

pane!a,.assada, picaçünho com legpme^ ̂wíòe, torta de çaro^ recheada;
^ fî go (fílé grelhado, filé á rriilanesá, filé áo ínplho, iscas á müanèsá, isòâs ap mÒIhó, rolê^ ensopado,
acébblado, assado, dóré, stróganoff^ áo alho);

- peixe (filé.à milánes^ mbqúeca, pirâó);.
- a.uínq (TUé:assad||,Sp§^pioIho,pernil, Iqml^,};
- vísceras (fígadojwraçifo, mpela e dobradínhl).

Tsb) Pi:àt0sfrios: e o «<i
- saí& verdes (róçp)à;Sdelga,'^Ííicóna. á^iâoÍ:&cJ;radife); p

T sálàdaS Cozidas (cenoura,- cpiive-flor,

abpMnha);.S Ê S.? §. Â L.t K-f fí T A''Ç.-Ã 0-
- outras (tabulej mátohMe dè batata, salada nissa,'salpicáò de frios, macaifónesé).

c) Guarniçõès:

- batata/( assada; corada, spuiè)\_

-céhõurasott/é;

?- abóbora refogada;

- purê (batata,,cenoura, aipim, caboclo, abóbora, chuchu);

-bolinhos (queijo, espinafre, carne, arrp^ brócplis, legumes);

- èmpadâPrtortas (frangõ, legínnés^ frios);

- souflé (chuchu, couve-flor, queijo);

- CQuve (â mineira, virado);

Eiabpradpppn Aprovado por:

Lucas Bragame Camila Tralano. A /I ^
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- pòlénta (cremosa);

f seleta de légítines;

- cremes (milho, cenoura, espinafre);
-yagemrefbgacl^

-  (parafuso, espaguete, tàlharim, pene);

- lasanha (bèrinjèla, cani'^ ijüéijo è presunto, iràngo, legumes);

d) Aeompanhqntenio:

-  (br^cp, iiitêgríüjã grega,.cãtteteíTO, risoto);

r feijão (prelo, caHocá);

- feijoada k

- S9p^(ranpura,tcfíachu, batata, fiango.massí; arroz).
M.. .J "VT"-

è); creiwfiK]íp&, ièpmes,.cája,^,0ine||e Bàta||p|el'ettvG^^^^^g® de
esplnafiè«..Oàídò?Vet^ô^ Cr(értiô<â^GéhoJfl'-!Rrèmft dftesplnafi^^á^ldcÇ3(etdè, Crerne^âé;cébolái^CíK5nie de,^ròbo^^Galdò'de^&angp^^re^^^^^n'oura

coim^ndferSo^fewjJhfcGre^^^
J) Motítqsi^ g g "i. p E .
" fptvaÒ sugo, pdmõdóro,prim|ve^ aI_ho;eóIeò;,'ti^lfefçrver^ nSmanfeíg^pSiáÍ5e,;;sh^
pestorúculá, bolõnhesàjfõmanésca,'pãrmes3o, j^Uátro quéíjõs, à:clünésa,,xádre2, vinSgjeté.

*K.

:g) Sobremesas:

■ pudins; gélãtin^i moiissèt frutas em càldá, fiiitas- in náíura, dOcinhos (paçoca; pé^de-molequ^
bananinha,.5ibi),;7fln, sag^ bafianá carameíadaipavê;

h) Bebide^:
- sucos:, natural, cpncentrado.sem açúcar, concentrado com açúcan

- vitamina;^

-água mineral;

Elaborado por:

LucayBragantg

MalsS

Aprovado pon

Camila Trajano
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- café preto;

- cafê com leite;

- leite quente;

- chòcõláfe queiife;-

- chás;

- leite;

- áchocolatadp.

í) Lanches

- pão (trigo/fieii^) com queijo e presunto;

- pão com c^fíofro quente;

- pão.-.doce;-

-pg^inte^l;,
-.pão de fonna; C ir'*

' • 1' H*-

- biseóitasàl^do;^^^

-;blscÒitÓ!mtégra!; ijlc&
■  ' " "" üi,'!

-:biá^lítòdoce;

- biscoito recheai;

-mingau; ^

i, niejirirgãni^ I
•cúèas;

^ bolos,.

Di^^ente: OvoslHtp^ pm6leté, coa(:tos ou poche^ almôndega

Elaborado pòr: Aprovado por

-Lucas Brágantc Camila TVaj ano
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EDIFICAÇÃO. INSTAl/ACÒES. EQUIPAMENTOS. MÓVEIS E UTENSÍLIOS.

2«i.l Tipõ de conistruç^Q e material empregado cm cada setor

■ A cohstruç3ó,do estobelççimentaéde.alvenaria.

■ A edificação apresenta as seguintes características construtivasi

TeíWCóberíura,'

Feito de alvenaria coni pintura-

-  Pareôes/reyestimento;

O revestiménto das paredes é de azulejo: até-á áltura das piasi com ex^ãò da çoánbá,

refeitórios e recèbiínèritò que é alvénàrià còm pintura.

-

As.jàliòlâs têrri estrutura de alúiriíÉò é vidro e possuem télàs.

\ Í-D bd.

^^O^piSpI^í

alúmmi2âdò,é ç^%elhas% &
v3 C ̂  ^ iVi .
As mstá!aç8eséncóntramrse'em estádò de conservação regular!: '

í# r

material

24.2 Vestíános

As íhsta]áçSes'sani^*ás comport^ ós seguintes éléméhtós:

^  Vestiários dos còlafaòradores: locali^dos fora da área.dé produção,-Onde se encontram os
armários. Cls colaboradores se trocam nos sanitários separados por sexo,

2.13 InstoláçÕèsHidi^ulícàs

■  O Sistema de abastecimento de água é feito através da água tratada da rede: pública,

;(ÇASÁN).

Elaborado pon Aprovado por:

Lucas Brauante Camila Trajãno
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f  A blgieni

Re^pnal dè São Josà

higiemZáçâo e.o controle dá pòtabilidade dá é de tóspotisabUidáde do Hospital

y

%L4 Instalações Elétricas

^ A energia elétrica éproveriiehté da rede dé àltà tensão dá GELESG.

■  As instakçSés elétríCas.são embutidas e estão em regüim^estadò de cònsêrváçaó.
• A ilumina^ é .feita por .IámpadáS:LÈD çom proteção.

2.1.5 Xnstalãj^p de.Gás

■  O gás-utiU^dópeíaiempréSáe 0^ nàtiiral.

2.1.6 Sistema dcVentiíação e ÍSxaustão

■  A ve^)açÍo"é-reaIÍ2ada-de duas Jbnn^; naturalmeme :a^ de janelas localizaduá na

\  e pór coíf^ de exausíã^que retii|§ijQ.Ka^o
devapór.

2,1.7 Ma^éjp,^^|krib.dc Re^duos

' ̂ cada lump.vpor
funcionárioespécifífô. ^ . ̂  ^ ^

■ p lixo é destinadoda seguinto fbrraa:

á) O lixò orgânico segue para a lixeira cenUal em sacos plásticos fechados para.ser
còíetado pèla empresa de cólêta de lixò municipal (PROAGTIVA)-

b) O lixo récicláveí (papelão, plástico, mêtal é vidro) éfsèparádò e rècolHidò pela
PRÕACTTVA.

Elaborado por. Aprovado por:

Lucás Bragàntè Camila Traiano . ,
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2.1.8 Sistemas de Segurança

^  O sístéüiã de combate a incêndio é de fésponsâbílidàde dõ Hóspt^ Regional dé São José.

2.1.0 Manutenção dá Edifiòação e dasThstaiaçÕes

■  A manutenção da; edificação e instalações hidráulica e éléíriw e equipameritós é de

rèsporisábjHdacié;dá'EmprésáMaisSábo

^2 - Distribuição das Áreas

2^2.1 - Discriminação dos Setor^ e Fluso de Produção

Còccão

•  PisosjJVáveÍs,\m cerâmica dam^ca gaia.
Pare^[ae;alvenaria em ppr claráj iaváyel.

H- ■...
•  Baneadas^n^ço inojd^^^s

^  Teto Pv-.il M
•  Luminosidade que atende as condições de conforto visual e segurança parà com os

jjüJMM — '

m

i^bièdte e^tí^ó de4p/â5° ÇÁ

f  p
Arca de preparo da saiada

Pisos laváveís, em cerâmica da marca gaia.
paredes revestidas;de azulejo até a álhira dapia de cor çlara e lavàyel.
Bancadas de aço inox.
Teto de.cqr. çlàra e laváveí;
Luminosidade que atende as condições de, conforto visual e segu^ça para com os
procédiméntôá,

Déscãscadór dé legumes, Processador dè áliméhtós, cabntá.

Elaborádp por Aprovado por:

-Lucas Bragante CamilaTraiano
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#•

-Area dè preparo de lanches

Pisos láyâvéis, èm cerâmica dajtnarca gai4

P^edes dé alvenariá de cor clára è làváyel.

Bancadas de aço inòx;

Tetó de cor clara é lavávél.

Lümjnòslãadè què atèndè as còndiçõès de confórtò \HsuaI è ècguiaiiça jpàfa còm -os

procêdimèntos.

Rêfièãquéi^ càfetéírá, liqüidi^cador» extratórde suco,.

ÁfM de nré-prenaro de carnes

Pisoa.íali^véiSvem cerâmica da marca gàiá.
f iÇS;

Pareâ![»|de alvènariâ cpm'pintur^|crfHca lavávél.
KlBáricad^[3feàço'ino?íS^^<i.

Teto de^íp^elav^Veli & jíí
L^inosidade quê atende às condições de confortõ visual ê isegora^a para com os

^-''^ocê^inienfes^

^gòi^pf^é^n^ g y? ^
TémpératüraclifnatiMda 10/16®

Area de lavagem de panelas e utensílios

•  Pisçw laváyeis, em cerâmica da marca gaia.

•  Paredes revestidas, de azulejo até o teto dè cor clara e laváyel.

•  Bancadas de aço inpx.

•  Teto de cór clâra è lávável.

•  Lúnünôsidâdè que átendé às condições dè conforto visual è sègüi^ça píoa com òs

pfOcéditnâitòs.

•  Temperatura climatizada 30/35® C.

Elaborado por; Aprovado pon

Lucas Bra^^ntc Camila lYãjanò ^
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Déspcrisa dé gêneros alímeiificios

•  Pisos làvávéis, èmceiámícá da marca ̂Í£L

•  Paredes dô alvenáríá de còf ciarâ:e lâvávéí.

•  Teto de cor ciarà e lavávèU

•  Lumínosidadé que atende as 'CondiçÕeS de confbrto visual e "segurança para com ós

procedimentos.

•  Bajatiça distaj, geladeira lpprta„geladeira 4 portas.

Despénsá dc matértál déscartável

•  Pisos lavávéis> em cerâmica dá màrca gaia

•  Páredesjde áivènãriâdé cor clara â
•  Teto^poSÍ?' clara e laváveK ^
. Luminòsidââèi quê,^átènde ás Mndiçõés dê'COnforíStvisüál e^segurènMÍM

" prqcedím^üftS? j Jtf |Í /Í l-f
IcoriP^òS

Esê!*ST.4 0 tw- kl}M4Ur
Pisos. Íàváveís;, ém-cêfâmicá da marca gaia

•  Paredes dè álvienàrla de corcl^ e lavávél.

*  Luminosidade que atende as 'coadições de" conforto visual e seguráiiça. pára Com" os

procedimentos.

Réfeitóríó

•  Gom lavabõ para Usuários.

•  Bancadas emgranito.

•  Áreã de devolução dos alimentos pós-refeíçaO;
•  Pisos laváveis, em cerâmica da;marca gaia

•  Paredes de alvenaria de cor cIara e lavável.

Elabòradò por

Lucas Brap^te

Aprovado poií

CamilaTrajano


