Publicação eletrônica bimestral do COFIP ABC
destinada a funcionários das empresas associadas
edição 04 – março/abril de 2017

O Prêmio Destaque foi criado em 2013 para homenagear as empresas e os órgãos
públicos que se evidenciam no atendimento aos requisitos e procedimentos do Planode Auxílio Mútuo (PAM) de Capuava. Em 2016, as empresas homenageadas foram
AkzoNobel, Bandeirante Química, Braskem (três unidades), Cabot, Chevron Oronite,
Oxiteno, RECAP-Petrobras, Vitopel e Suatrans, além do 8º Grupamento de Bombeiros,
das unidades de Defesa Civil de Mauá, Ribeirão Pires e Santo André, e do SAMU de
Mauá e de Santo André. A cerimônia de premiação do 4º Prêmio Destaque foi realizada
no dia 10 de março na Oxiteno, em Mauá.
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PRÊMIO DESTAQUE HOMENAGEIA 10 EMPRESAS

Realizado anualmente, sempre no primeiro trimestre, o Prêmio Destaque tem por objetivo mensurar o atendimento às atividades permanentes do PAM, como reuniões, simulados de emergência, auditorias, testes diários do sistema de comunicação e envios
de informes sobre quedas de balões. Para o coordenador do PAM Capuava, Valdemar
Conti, desde a implantação do Prêmio, fica cada vez mais evidente o processo de melhoria contínua para a excelência operacional nas respostas a emergências por parte
de empresas e órgãos públicos.

AUXÍLIO MÚTUO
Com o PAM, uma empresa em situação de emergência
pode recorrer ao apoio das demais rapidamente, por
meio de brigadistas, equipamentos e viaturas de combate a incêndio.

O PAM dispõe de sistema interno de comunicação digital, monitorado 24 horas por dia, e a empresa em situação de emergência só precisa acionar o sistema para
que as parceiras liberem as equipes de socorro.

COFIP ABC TEM NOVO CONSELHO
COMUNITÁRIO CONSULTIVO (CCC)

O COFIP ABC realizou, dia 23 de março, a
primeira reunião com os novos membros
do Conselho Comunitário Consultivo (CCC).
O encontro teve o propósito de alinhar as
expectativas quanto aos objetivos e a forma
de atuação do CCC, e foi realizado na fábrica
da Oxiteno com nove conselheiros e representantes de nove empresas associadas ao
COFIP.
Além da apresentação institucional e de
segurança feita por um profissional da Oxiteno, a consultora Ana Govatto fez uma
apresentação sobre a importância do enga
jamento da comunidade do entorno das
empresas no CCC e sobre o papel do conselheiro como interlocutor entre as partes.
“Essa participação é fundamental para que

exista um diálogo constante sobre saúde,
segurança e meio ambiente entre empresas
e moradores”, ressalta.
As pautas do COFIP ABC para o Conselho
Comunitário Consultivo estão apoiadas na
capacitação, no diálogo e no esclarecimento
da comunidade, com foco no tripé saúdesegurança-meio ambiente. O objetivo é discutir, abertamente, temas e preocupações
de interesse mútuo, buscando respostas
e soluções efetivas. Os conselheiros, que
moram e/ou trabalham no entorno do Polo
Petroquímico, foram indicados em encontrorealizado dia 16 de fevereiro, quando o
protocolo do CCC foi apresentado para a comunidade para esclarecer dúvidas e alinhar
expectativas.

Todas as empresas do Polo Petroquímico possuem vias
internas bem sinalizadas que interligam as diversas
plantas industriais, o que permite uma ajuda rápida e
efetiva.

QUEM É QUEM
NO COFIP ABC
Empresa global de especialidades químicas e de materiais de desempenho
com sede em Boston, Massachusetts,
cujos negócios fornecem uma ampla
variedade de produtos e soluções que
atendem a setores importantes como transporte, infraestrutura, meio ambiente, e estão presentes em vários produtos do dia a dia. No Brasil, a Cabot atua
há mais 40 anos, contando com um escritório regional na cidade de São Paulo e
uma fábrica em Mauá, onde é produzido o Negro de Fumo, produto largamente
utilizado na indústria de transformação de borracha e plástico para fabricação
de artefatos como pneus, mangueiras, correias, pigmentos e tinta de impressão,
entre outros. O processo produtivo possui a tecnologia mais moderna disponível no mercado e atende aos altos padrões de segurança, qualidade e cuidado
com o meio ambiente. A Cabot também comercializa no Brasil outros produtos,
tais como carvão ativado para filtragem e sílica pirogênica, por exemplo. Conheça mais sobre a empresa e sua lista completa de produtos acessando o site
www.cabotcorp.br.
A empresa é pioneira e líder mundial no desenvolvimento, produção
e comercialização de aditivos para
óleos lubrificantes e combustíveis,
e está completando 100 anos de
operação global. A planta brasileira de aditivos localizada em Mauá opera desde 1980 e os produtos cobrem praticamente todas as linhas comercializadas
globalmente para os segmentos de óleos para motores automotivos (carros, caminhões), óleos para motores pequenos (motocicletas, barcos e outros), óleos
para motores industriais, marítimos, ferroviários e tratores, aditivos para combustíveis e os melhoradores do índice de viscosidade. A fábrica opera no mercado da América do Sul e exporta principalmente para clientes do MERCOSUL.A
planta de Mauá também faz parte da Cadeia de Suprimentos Global da Oronite,
exportando produtos intermediários para as outras unidades operacionais da
empresa em todo o mundo. Conheça mais sobre a empresa acessando o site
www.chevron.com.br.

Em 7 de março, a Câmara Municipal de Mauá aprovou uma Moção
de Aplauso pela nomeação do novo
conselho diretor do COFIP ABC, eleito
para o biênio 2017-2018. O autor da
homenagem, aprovada na casa em
14 de março, foi o vereador Dr. Cincinato Lourenço Freire Filho (PDT). O
presidente do COFIP ABC, Claudemir

Peres, agradeceu pelo reconhecimento e destacou as iniciativas da entidade para estimular o desenvolvimento
sustentável do Polo. “A interação da
indústria química com a comunidade
do entorno e com o poder público é
primordial para o desenvolvimento da
cidadania e para a sustentabilidade do
Polo Petroquímico do ABC”, destaca.

Dúvidas e sugestões: adbringel@companhiadeimprensa.com.br
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MOÇÃO DE APLAUSO NA CÂMARA DE MAUÁ

www.cofipabc.com.br

