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A importância do Polo

 

Bem-estar de todos 

Francisco Ruiz, 
Gerente Executivo 

do COFIP ABC

EDITORIAL

SE LIGA 

Por conta da situação atual do mundo inteiro, excepcionalmente esta edição do Integração 
será online, respeitando o distanciamento social, trazendo informações importantes para o 
seu dia a dia relacionadas ao Polo Petroquímico do Grande ABC. Entenda porque algumas 
empresas não pararam, quais medidas foram tomadas e como continuar protegendo a si e 
ao próximo. Ações estão sendo guiadas de acordo com o Ministério da Saúde, Governo do 
Estado de São Paulo e Organização Mundial da Saúde, mantendo na linha de trabalho 
somente profissionais técnicos e de manutenção. O Polo está unido para que o número de 
casos pare de crescer. O COFIP e o CCC seguem sendo fontes confiáveis de informação. 
Boa leitura!

O Grande ABC é considerado como o berço da indústria petroquímica 
brasileira, produzindo e fornecendo peças e componentes também para os 
setores de plástico e borracha que são essenciais para o nosso dia a dia.

Produtos fabricados no Polo estão presentes nas indústrias alimentícia, 
farmacêutica, da saúde e higiene. Ou seja, fundamentais para o consumo, 
sobrevivência e proteção, especialmente neste momento de pandemia.
        

Nosso setor atua na fabricação de produtos absolutamente 
essenciais, a exemplo do gás de cozinha que é utilizado em 
hospitais de campanha para a preparação de refeições, 
aquecimento de chuveiros e lavandeira. Temos empresas que 
produzem o oxigênio presente nos respiradores, bem como a 
matéria-prima para seus componentes feitos de plástico e 
borracha, além das que atuam na desinfecção de ambientes 
comuns, como o transporte público, combatendo a proliferação 
de doenças. Plásticos que vão se transformar em itens  muito 
importantes também saem do Polo: bolsas para sangue, 
seringas descartáveis, testes rápidos, luvas e alguns tipos de 
máscaras. Além das embalagens de: álcool em gel, 
detergentes, desinfetantes, entre tantos o utros. 

E assim, entendemos porque as empresas da nossa região são 
tão importantes e porque não podem parar. 

O Polo contra a COVID-19



As empresas passaram a aplicar 
regras específicas e a acompanhar 
os colaboradores para identificar 
casos. Além disso, os profissionais 
que podem realizar suas funções à 
distância, estão trabalhando de 
casa. Viagens e eventos foram 
suspensos e reuniões estão sendo 
realizadas pela internet.

Como estão os profissionais do Polo? 

Algumas ações:

Medição da temperatura nas entradas 
das fábricas e nos restaurantes; 
questionário na entrada para que 
informem se estão com algum sintoma 
ou se estiveram com alguém infectado;

Refeitórios com menos 
mesas e cadeiras, e instalação de 
novos lavatórios;

Higienização constante dos 
restaurantes, banheiros e dos meios de 
transporte, ou mesmo a liberação para 
utilizarem os veículos próprios.
.

Máscara de tecido: utilização 
obrigatória em algumas empresas e 
recomendada em outras;

Pessoas do grupo de risco (+60 
anos, diabéticos, hipertensos, e 
outras doenças pré-existentes) 
estão afastadas temporariamente, e 
férias foram concedidas para alguns 
colaboradores diretos;

Profissionais técnicos e de  
manutenção estão de plantão. 
Operadores estão trabalhando 
em turnos alternados, negociados 
previamente com os Sindicatos.

Cerca de 80% do setor 
administrativo está trabalhando  
em casa;

Para quem precisa ir até o Polo, 
reforçamos as orientações de 
lavar as mãos com água e 
sabão, evitar tocar no rosto, 
usar álcool em gel, não ter 
contatos físicos e utilizar 
sempre os Equipamentos de 
Proteção Individuais (EPIs).

O que está sendo feito?

Para garantir a saúde e segurança, 
as empresas adotaram algumas medidas:
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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 Rafael 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 
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PROJETOS SOCIAIS

ACONTECEU

Polo na Sua Casa

Este é o principal lema do 40º Grupo 
Escoteiro Polaris, fundado em  
14/08/1983 por Valdir Pampuch e 
Marli de Freitas, na época, colaborado-
res da Petroquímica União. Hoje, conta 
com 60 participantes, sendo 15 adul-
tos voluntários e 45 crianças e adoles-
centes de 6 anos e meio aos 21.

O Escotismo é um movimento educa-
cional que incentiva o jovem a assumir 
o próprio desenvolvimento, ao mesmo 
tempo em que se dedica à comunida-
de, valorizando relacionamento, traba-
lho em equipe e liderança. “Reforça-
mos questões de proatividade, empa-
tia, responsabilidade e cuidado com o 
meio ambiente para a construção de 

Acesse:
www.cofipabc.com.br
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Sempre alerta para servir!

Reforço na prevenção

um mundo melhor, mais justo e fraterno”, 
explica Isac Xavier, Conselheiro Comunitá-
rio e presidente do Grupo. 

A sede do Polaris fica dentro do Colégio 
Papa João Paulo I, na Rua Fenícia, 926, 
Parque Novo Oratório – Santo André. Os 
encontros acontecem aos sábados, das 
14h às 17h.

Você sabia?!

23 de abril é o Dia Mundial do Escoteiro. O 
movimento foi fundado em 1907 pelo 
britânico Robert Stephenson Smyth Baden 
Powell e, ainda hoje, carrega lemas como 
“estar sempre alerta para ajudar o próximo” 
e “praticar diariamente uma boa ação”.

A primeira reunião de 2020 do CCC aconteceu em 19/02. A Liquigás abriu as portas 
para os Conselheiros iniciarem as atividades de uma forma colaborativa. Guilherme 
Ferreira, presidente da ONG Seci.Azo, de Santo André, e Gerardo Siciliano, presidente 
da Associação de Judô de Mauá, falaram com o grupo sobre Leis de Incentivo. Deram 
dicas, exemplos e mostraram alguns caminhos de como buscar incentivos e benefí-
cios para cada tipo de trabalho social. De acordo com Guilherme, “o Estado, as empre-
sas e as ONG’s precisam estar integradas e engajadas para que as leis funcionem”.

No início de 2020, o COFIP ABC ganhou uma associada de peso. A Ambipar Response é uma 
empresa com atuação nacional e internacional, especializada em estudos de análise de riscos de 
acidentes industriais e atendimento a emergências ambientais com ou sem produtos perigosos. 
Neste momento, diversas operações estão em andamento para a desinfecção de ambientes conta-
minados pelo coronavírus, como: ônibus, indústrias, escolas, aeronaves, embarcações, prédios, escri-
tórios, entre outros. Ou seja, a nova associada está trabalhando a todo vapor e é uma grande aliada 
no combate à COVID-19.

Dennys Spencer, Diretor Técnico da Ambipar, garante que a parceria vai trazer bons frutos. 
“Queremos interagir e participar de maneira próxima para compartilhar nosso conheci-
mento técnico em prevenção de acidentes, atendimento às emergências e treinamentos. 
O objetivo é preservar e cuidar da vida e do bem-estar de todos”, concluiu.


