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Editorial
Em março de 2017, foram iniciadas as
atividades do CCC (Conselho Comunitário
Consultivo), organizado pelo COFIP ABC
(Comitê de Fomento Industrial do Polo do
Grande ABC).

Conheça o COFIP ABC e o CCC
O COFIP ABC é uma entidade criada em
2015 para gerar a cooperação entre as
indústrias, o poder público e as
comunidades da região.
Com o objetivo de fortalecer esse
relacionamento, proporcionando mais
autonomia à comunidade e melhorando
a
comunicação
sobre
questões
relacionadas à saúde, segurança e meio
ambiente, o COFIP ABC organizou o CCC.
O CCC é formado por Conselheiros que

atuam
como
representantes
da
comunidade do entorno do Polo
Industrial do Grande ABC e promove
atividades que são acompanhadas por
representantes das empresas associadas
ao COFIP ABC.

O Conselho tem como objetivo atuar a
favor das comunidades do entorno do
Polo Industrial do Grande ABC, garantindo
boas práticas voltadas ao tripé saúde,
segurança e meio ambiente.
Uma parte fundamental desse trabalho de
cidadania é a divulgação das atividades

Desde março de 2017, os Conselheiros

realizadas pelo Conselho. Por isso, surgiu a
ideia da criação deste informativo, que
funcionará
como
um
canal
de
relacionamento com a comunidade.

vêm realizando um importante trabalho
voluntário no CCC. Em reuniões mensais,
discutem e buscam soluções para
preocupações da comunidade, zelando
pelo bem-estar de todos.

A publicação será bimestral e trará
informações sobre as preocupações da
população e as soluções discutidas entre
Conselheiros e empresas.

Empresas que participam do CCC
O CCC conta com a participação de oito

empresas que integram o COFIP ABC.”

empresas associadas ao COFIP ABC. Confira
alguns depoimentos a respeito da
importância desse trabalho:

(Laudemir Sarzeda da Silva - representante da

“O Polo de Capuava é o mais antigo do Brasil

“A Ultragaz tem 80 anos de história e a
proximidade com o consumidor final sempre
foi peça fundamental no sucesso dos nossos
negócios. Fazer parte do COFIP ABC e

e também o mais desafiador justamente pela
característica única de não ter qualquer
barreira física entre as empresas e as
comunidades do entorno, ou seja,
compartilhamos literalmente o mesmo
espaço
geográfico.
Portanto,
nosso
conhecimento e confiança mútuos, via um
relacionamento transparente, tornam-se
fundamentais para a sustentabilidade e
convívio harmonioso do Polo com as
comunidades vizinhas. O CCC é um dos
principais agentes deste processo de
relacionamento e uma prioridade para as

Chevron Oronite, Conselheiro do COFIP ABC e
sponsor do grupo responsável pela formação do CCC)

participar do CCC vêm ao encontro desta
estratégia de ouvir e colaborar com uma
qualidade de vida melhor para as pessoas. Ao
participar do CCC, percebemos um processo
estruturado e muito bem conduzido pelas
empresas do Polo, o que nos permitirá
entender e colaborar ainda mais com o
bem-estar da sociedade ao entorno das
nossas filiais em Mauá.” (Marco Antônio Molina –
Representante da Ultragaz)

"A Air Liquide Brasil iniciou suas atividades no
Polo Petroquímico de Mauá, em 1972,
produzindo gases industriais e medicinais
para variadas aplicações, fornecendo
produtos por meio de gasodutos ou de sua
cadeia logística integrada. Desde então, e
como associada do COFIP ABC, vem
apoiando as atividades do CCC, que, para nós,
aproxima as relações com as comunidades
onde atua. Estamos felizes em receber as
reuniões do CCC, que nos possibilitará
apresentar a atuação da nossa empresa no
âmbito sócioambiental, com destaque para
as práticas sustentáveis adotadas pelo grupo
Air Liquide e com o objetivo maior de
aproximar ainda mais a comunidade da
nossa empresa." (Fernando Macchion –
Representante da Air Liquide)

Linha do Tempo 2017
Durante o ano de 2017, os membros do
CCC participaram de nove reuniões nas
sedes das empresas associadas ao COFIP
ABC e de um simulado de evasão do Polo.

1ª Reunião
23 de Março
(Oxiteno)

Apresentação institucional
e de ações de segurança
da Oxiteno.

Veja um resumo dos assuntos abordados e
das ações realizadas no período.

Alinhamento das expectativas e objetivos do CCC,
com o esclarecimento
sobre o papel do COFIP
ABC e dos Conselheiros.

27 de Abril
(Bandeirante)

Assinatura do Protocolo
do CCC.

Apresentação institucional
e de segurança da
Bandeirante.

18 de Maio
(Braskem)

Apresentação do Projeto
Seci Social, que promove

Divulgação do programa
de visita às empresas

Apresentação institucional
e de segurança da

atividades esportivas para
crianças da comunidade Conselheiro
Guilherme
Souza.

“Portas
Abertas”
Conselheiros.

Braskem.

aos

29 de Junho
(Chevron)

As Conselheiras Odila Daniel e Josefa Quirino
falaram sobre o Coral da Oxiteno, grupo do
qual fazem parte há 12 anos e que visa
estimular a convivência harmoniosa entre
membros da comunidade.

Apresentação institucional
e de segurança da
Chevron.

Apresentação do Programa
Bombeiros Mirins com crianças
e jovens da comunidade
Conselheira Adriana Silveira.

31 de Agosto
(Vitopel)

O Conselheiro Guilherme de Souza falou sobre a
ampliação do Projeto Seci Social, com a reforma
do Centro Cultural, e entregou um material com
informações sobre as obras.

Apresentação institucional
e de segurança da Vitopel.

O Conselheiro Gerardo Siciliano
apresentou a instituição em que atua
como presidente, a Associação Judô
Mauá, que atende a mais de 600 alunos.

28 de Setembro
(Cabot)

26 de Outubro
(Oxiteno)

Apresentação institucional

O

e de segurança da Cabot.

apresentou o trabalho desenvolvido

Conselheiro

José

Almeida

na E. E. Prof. Beneraldo de Toledo
Piza, que busca a formação voltada
à cidadania e ao trabalho.

30 de Novembro
(Vitopel)

Os
Conselheiros
Raquel
Rodrigues e Guilherme Souza
falaram sobre a participação
no VII Encontro Nacional de
Conselheiros Comunitários
Consultivos.

Apresentação dos Indicadores de Melhores Práticas
em Segurança Industrial no
Polo do Grande ABC.

Apresentação do PAM
(Plano de Auxílio Mútuo) do
Polo do ABC.

Convite aos Conselheiros
para
participação
no
Simulado de Evasão do Polo
do Grande ABC, no dia 12
de dezembro.

Assinatura do adendo do
Protocolo e do Termo de
Voluntariado.

13 de Dezembro
(Fonte Leone)

Apresentação do Programa de Palestras 2018
“Polo na Comunidade”.

Apresentação da proposta
de informativo para a
comunidade.

Avaliação do Simulado e das
atividades de 2017 do CCC pelos
conselheiros
participantes
e
preenchimento de pesquisa.

Apresentação da pesquisa
Datafolha sobre a visão da
comunidade a respeito do
Polo Petroquímico.

Apresentação dos resultados
do Programa “Portas Abertas”
em 2017.

Conheça os Conselheiros do CCC
O CCC é formado atualmente por nove

Conselheiros é muito importante, já que

exemplo de cidadania e preocupação com

Conselheiros, podendo chegar até 30

eles são responsáveis por estabelecer uma

o bem-estar geral da população. Conheça

membros, cada um representando uma

comunicação direta entre as empresas
integrantes do Polo e a comunidade. Esse
é um trabalho totalmente voluntário, um

no mapa os Conselheiros e as regiões que
representam:

parte da comunidade do entorno do Polo
Industrial do Grande ABC. A atuação dos

JOSEFA DELIRA
Jd. Sonia Maria - Mauá

ANTONIO DE SOUZA
JD Sonia Maria – Mauá

ODILA AP. CROCO
Jd. Sonia Maria – Mauá

MARIA SATIKO
Jd. Silvia Maria – Mauá

RAQUEL RODRIGUES
Pq. São Rafael - SP

JOÃO PAULO PEREIRA
Jd. Silvia Maria- Mauá

GUILHERME F. DE SOUZA
Capuava - Santo André

MARLI MACHADO
Parque São Rafael – SP

GERARDO SICILIANO
Jd. Haydee – Mauá

Simulado de Evasão

Parcerias geradas no CCC

No dia 12 de dezembro de 2017, foi realizado no Polo Industrial do
Grande ABC, o simulado de emergência química, que envolveu as
empresas associadas ao COFIP ABC, o Corpo de Bombeiros, a
Polícia Militar, o SAMU e entidades públicas de Mauá e Santo
André. O objetivo do simulado foi aprimorar a capacitação de
profissionais para a atuação em eventuais situações de
emergência. A atividade envolveu cerca de dois mil funcionários.

As reuniões do CCC já têm gerado mais resultados positivos do que os
previstos inicialmente. Isso tudo graças à iniciativa dos próprios
Conselheiros, que lutam continuamente pelos interesses das comunidades das quais fazem parte.

O evento contou com a participação dos Conselheiros do CCC,
que puderam acompanhar e avaliar as ações, tornando-se aptos a
disseminar as informações de segurança para as comunidades
que representam. Na última reunião do CCC em 2017, os

Um exemplo desse trabalho conjunto ocorreu recentemente. Uma
doação recebida pela instituição onde atua o Conselheiro Guilherme F.
de Souza, a Azo (Santo André), foi compartilhada com o Programa
Bombeiros Mirins, que atualmente é apoiado por uma das empresas
associadas ao COFIP ABC. A oportunidade surgiu a partir de uma
conversa sobre as necessidades das instituições, em uma das reuniões
do grupo.

Conselheiros também passaram suas impressões sobre o
simulado aos representantes do COFIP ABC e responderam a uma
pesquisa sobre a atividade.

O CCC contribui para a formação dessa rede de colaboração entre os
representantes das comunidades.
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