
EDITORIAL 
Como o COFIP ABC está trabalhando 
para ajudar a identificar a origem da 
fuligem preta

Mais uma vez, os integrantes do Conselho Comunitário 
Consultivo (CCC) ajudaram suas comunidades a enfrentar 
momentos de adversidade decorrente do prolongamento 
da pandemia. Entre maio e junho, eles cuidaram de todo 
processo e logística da distribuição de 3.754 cestas bási-
cas na região do entorno e também em alguns bairros mais 
distantes, onde identificaram famílias em situação de vulne-
rabilidade social. 

As cestas básicas doadas pela Braskem ao COFIP ABC foram 
distribuídas em bairros  como Jardim Sônia Maria e Jardim Síl-
via Maria, em Mauá, no Parque São Rafael, em São Paulo, e no 
Parque Capuava, em Santo André. Na primeira rodada de do-
ação, as cestas incluíram também hortaliças, o que exigiu mui-
ta agilidade na distribuição, por serem alimentos perecíveis. 
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Retomamos o conteúdo deste boletim com o objetivo de 
atualizar a comunidade do entorno sobre o encaminhamen-
to e as providências tomadas pelo Comitê de Fomento In-
dustrial do Polo do Grande ABC (COFIP ABC) para identifi-
car a origem da fuligem preta oleosa. 

Desde outubro do ano passado, quando fomos informados 
por um dos moradores participantes do Conselho Consul-
tivo Comunitário (CCC) sobre o aparecimento da fuligem, o 
assunto se tornou prioridade. Criamos um Comitê Técnico 
para tratar da questão e temos feito verificações contínuas 
nas fontes de emissão das 16 empresas associadas para 
monitorar se há algum desvio de processo e assegurar que 
as indústrias trabalhem dentro dos rígidos parâmetros defi-
nidos pela legislação. 

De janeiro a junho, tivemos seis reuniões com a CETESB 
para discutir o assunto e buscar soluções. Sugerimos um 

ACONTECEU
Conselheiros se mobilizam para 
entrega de cestas básicas

plano de investigação sobre potenciais fontes da fuligem e 
a realização de um estudo que envolve modelos e cálculos 
matemáticos especializados em emissões atmosféricas. 

Paralelamente, para dar respostas mais rápidas às deman-
das dos moradores, a CETESB solicitou a elaboração de um 
Plano de Comunicação e Participação (PCP), que está sen-
do elaborado. O plano contempla a realização de entrevis-
tas com moradores para ouvir a comunidade e, com base no 
diagnóstico, serão estabelecidas novas diretrizes de diálogo 
com a comunidade e um plano de ação a partir de 2022. 

Foram realizadas entre outubro de 2020 e julho deste ano 
oito reuniões (mensais e extraordinárias) com o CCC e tam-
bém reuniões com grupos de moradores. É importante sa-
lientar que o CCC atua como multiplicador das informações 
e tem feito a ponte entre o COFIP ABC e as comunidades. 

Assim como  a comunidade, o COFIP ABC e suas associa-
das têm todo o interesse em esclarecer a origem da fuligem 
preta oleosa. 

Boa leitura!

Dona Madalena Martins ficou encarregada, juntamente com 
mais sete conselheiros, de distribuir as cestas no Jardim Sô-
nia Maria para pessoas cadastradas na Pastoral dos Vicen-
tinos. “Foi muito gratificante participar dessa iniciativa”. No 
Parque São Rafael, Raquel Paiva e mais três conselheiros se 
articularam para que as cestas chegassem a quem realmen-
te precisava. “Como participei desta ação em 2020, muita 
gente me procurou para receber mais doações”, conta.



O número de queda de balões no primeiro semestre des-
te ano diminuiu em relação ao ano anterior. Foram regis-
tradas quedas de 29 balões na região ante 56 em igual 
semestre de 2020. Esse resultado melhor se deve ao tra-
balho de conscientização que vem sendo desenvolvido ao 
longo dos últimos anos e à ação preventiva dos órgãos 
reguladores. Mas para evitar incêndios, curto-circuito ou 
mesmo blecaute em linhas de transmissão, colocando em 
risco a vida de milhares de pessoas que moram e traba-
lham na região do Polo, o COFIP ABC, por meio do Pla-
no de Auxílio Mútuo Capuava (PAM Capuava), promove a 
Campanha do Balão. 

Este ano a campanha chegou às ruas do ABC e de São 
Paulo. Entre 11 de junho e 10 de julho, a campanha de 
prevenção e conscientização, com o propósito de evitar 
a soltura de balões, foi veiculada em ônibus que circulam 
pelas regiões. Clique na imagem para saber mais. 

A sirene de emergência ou o apito sonoro que costumam ser 
acionados pelas empresas associadas ao COFIP ABC fazem 
parte do sistema de segurança da indústria petroquímica. 

Semanalmente, as empresas associadas ao COFIP ABC 
testam seus alarmes de forma programada por um sistema 
automatizado, sempre nos mesmos dias e horários. Veja na 
tabela do Plano de Auxílio Mútuo (PAM) Capuava, um de-
partamento do COFIP, os dias e horários dos testes realiza-
dos pelas empresas associadas.

Campanha do Balão 2021  SEGURANÇA 
Confira quando os alarmes sonoros  
são acionados
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TESTES DE ALARME SONORO DE EMERGÊNCIA  
DAS EMPRESAS INTEGRANTES DO PAM

EMPRESA DIA DA SEMANA HORÁRIO

Akzo Nobel Quarta-feira 09h00

Bandeirante Química Quarta-feira 14h00

Braskem PE7 Quinta-feira 14h00

Braskem Q3 Quinta-feira 14h00

Braskem PP4 Quinta-feira 14h00

Cabot Brasil Segunda-feira 09h00

Copagaz Segunda-feira 14h45

Consigaz Quinta-feira 14h00

Chevron Quarta-feira 10h00

Liquigás Terça-feira 12h00

Oxiteno S.A. Segunda-feira 08h30

Quantiq Segunda-feira 11h00

Supergasbras Terça-feira 14h00

Ultragaz Capuava Sexta-feira 12h00

Ultragaz Mauá Quarta-feira 14h01

Vitopel do Brasil Quarta-feira 09h00

VEM AÍ 
Empresas associadas  
participam de centro de inovação 
em Santo André 

As 16 empresas associadas ao  
COFIP ABC fazem parte do Hub 
de Inovação criado pela Prefeitura 
de Santo André que visa estimular 
o desenvolvimento de pesquisas, 
novos produtos e processos.
ACESSE AQUI! 
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