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ACONTECEU
Em 28/11, na Bandeirante Química, o CCC se reuniu para assistir 
Miguel Bahiense, presidente da Plastivida, instituição que utiliza a 
educação ambiental como ferramenta fundamental para 
disseminar os benefícios do plástico para o meio ambiente. Na 
sequência, o 40º Grupo de Escoteiros Polaris, do Pq. Novo Oratório, 
contou, por meio de vídeos e fotos, sobre os trabalhos de 
consciência ambiental e social que realizam com as crianças e 
adolescentes que integram a turma.

Moradores das ruas Patagônia e Paquistão, no Pq. Capuava, 
participaram do 1º Simulado de Emergência, em 7/12. O cenário 
envolveu a queda de um balão em chamas sobre um tanque de 
gasolina. Antônio de Souza, conselheiro do Jd. Sônia Maria 
considerou importante para a população do entorno. “Acredito que 
todos tenham entendido o objetivo”. Carlos Barbeiro, coordenador de 
Saúde, Segurança e Meio Ambiente do COFIP, completa: “Foi 
importante testar a infraestrutura, a comunicação entre as iniciativas 
pública e privada e a participação da comunidade”.

Fechamos 2019 com diversos assuntos e um almoço em 12/12, no 
Hotel Plaza Mayor, em Santo André. Carlos Barbeiro fez uma pales-
tra sobre como evitar acidentes de fim de ano, falou sobre piso 
escorregadio, a perigosa combinação de bebida com direção, comi-
das contaminadas e outros. Depois, Francisco Ruiz e Luís Pazin, 
gerente executivo e presidente do COFIP, respectivamente, fizeram 
uma retrospectiva. “Nosso papel é reforçar a comunicação, confiança 
e informação para que o CCC e a comunidade tenham sempre o 
melhor”, finalizou Pazin.

Se você é comunicativo, gosta 
de trabalhar em equipe, tem 
vontade de participar dos 
Encontros e estar mais perto 
das pessoas de sua região, 
contate um membro do CCC 
ou entre no site 
cofipabc.com.br clique em 
“Relacionamento com a 
Comunidade” e, depois, em 
“Conselho Comunitário Consultivo”. 

Quer ser um Conselheiro? 

O ano de 2019 ficou marcado por nossas 
realizações: intensificamos o laço entre as 
empresas para tornar o Polo Petroquímico do 
Grande ABC cada vez mais forte, e 
estimulamos o nosso principal canal de 
comunicação – o Conselho Comunitário 
Consultivo, investindo em capacitação para 
que sejam protagonistas junto à comunidade.
Outro ponto que devemos exaltar está relacionado à Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente. Além dos Simulados de Emergência, realizamos diversas palestras que 
tratam dessas temáticas com a comunidade.
Em 2020, estamos concentrados no aperfeiçoamento da comunicação, fomento 
de criação de políticas públicas e de um programa de responsabilidade social. 
Sabemos que unidos somos mais fortes!

Realizações e perspectivas

Luís Pazin, 
Presidente do 

COFIP ABC

13/03 Empresa Destaque 
PAM Capuava 2019, na 
Bandeirante Química.

13/03 Programa da 
Braskem “Mulheres 
empreendedoras”

26/03 31º Encontro do 
CCC , na Braskem.

30/04  32º Encontro do 
CCC, na Bandeirante 
Química.

28/05   33º Encontro do 
CCC, na Ultragaz.
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PROJETOS

SE LIGA! 

POLO NA SUA CASA 

Criado em 1987, o Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra Leste 1 
nasceu para garantir o direito à terra 
e moradia às famílias de baixa renda 
de parte da Zona Leste de São Paulo. 
É formada por 35 grupos, que são 
as portas de entrada para quem 
deseja integrar o movimento. 
Nestes 31 anos, mais de 4300 famí-
lias já participaram dos diversos 
mutirões e conquistas de habita-
ções. Hoje, cerca de 700 famílias 
lutam pela construção dos prédios 
Jeronimo Alves, Dorothy Stang e 
Martin Luther King, obra localizada 

Presente no Brasil desde 1945, a Air Liquide é uma empresa química, de origem francesa, 
líder mundial na produção de gases, tecnologias e serviços para as áreas da indústria e 
saúde. Entre suas soluções, estão: cilindros de oxigênio, equipamentos para tratamentos da 
saúde do sono etc. No Brasil, possui mais de 1200 colaboradores, e, na unidade de Mauá, 
cerca de 150 diretos e indiretos. 
São extremamente rigorosos quando o assunto é segurança. Segundo Fernando Macchion, 
gerente industrial, “nós queremos que as pessoas voltem para suas casas em segurança, da 
mesma forma que vieram. Estamos celebrando 25 anos sem acidentes, com afastamento”.
Ainda de acordo com Fernando, trabalhar com o COFIP é colocar em prática o lema da 
entidade: Juntos , geramos mais valor. Por isso, são associados ao Comitê desde o início, em 
2015, e estão sempre de portas abertas para o CCC e para a comunidade. 

Acesse:
www.cofipabc.com.br
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Moradia é direito de todos!

Cuidados para o verão
19 de março é o último dia do verão. Até lá, é preciso tomar alguns cuidados:
• No calor, transpiramos e perdemos sais minerais. Por isso, beba água para 
manter-se hidratado. Vale lembrar que é importante moderar as bebidas alcoólicas 
que também diminuem a água das células e, claro, se beber, não dirija!

• Tenha uma alimentação saudável e evite comidas de rua. Por conta do calor, o risco 
de contaminação é grande. Opte por melancia, melão, abacaxi, chuchu, batata, 
abóbora etc.

• O sol faz bem à saúde, produz melanina, serotonina, vitamina D e melhora o sono. 
No entanto, evite-o entre 10h e 15h. Quando for tomar sol no clube, praia, rios e, 
inclusive, no dia a dia, use protetor solar com fator acima de 30.

no Pq. São Paulo ao lado do 
Polo,  para atender às famílias 
com autogestão.
“90% do nosso movimento é 
formado por mulheres. Temos o 
apoio de entidades, comunidades 
religiosas, ONGs e pessoas físicas e 
jurídicas. Para arrecadar verba, 
promovemos bazares também. 
Nossa ação é dirigida aos três níveis 
de governo – federal, estadual e 
municipal – com o objetivo de cons-
truir uma política urbana e habitacio-
nal democrática”, completa Cristiane 
Dantas, coordenadora da Leste 1. 

SOCIAIS

Air Liquide em ação 


