
EDITORIAL 
Juntos, só que cada um em sua casa

Durante mais de uma hora,  moradores do entorno do Polo 
puderam conhecer, por meio de vídeos e apresentações, 
quem é e o que faz o Grupo Ambipar, referência no mer-
cado de gestão ambiental e um dos novos associados do 
Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC (CO-
FIP ABC). “A Ambipar é um dos pilares do desenvolvimento 
sustentável  do Polo, pois atua em  áreas estratégicas, como 
segurança, saúde e meio ambiente”, afirmou o gerente-exe-
cutivo do COFIP ABC, Francisco Ruiz, na abertura do Pro-
grama Portas Abertas.
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Enquanto a vacina da covid-19 não chega, e sem saber 
quando e como retomaremos as nossas atividades “nor-
mais”, o convívio social continua restrito. Precisamos nos 
adaptar a essa nova realidade, continuar tocando a vida, 
obedecendo aos protocolos de segurança, para evitar con-
taminação por coronavírus.

Entre as mudanças que o “novo normal” nos impôs está 
a interação virtual, por meio de lives. É a maneira de dar 
continuidade às atividades com a comunidade. Depois do 
sucesso das reuniões mensais com o Conselho Comunitá-
rio Consultivo (CCC), realizadas virtualmente, retomamos o 
Programa Portas Abertas. 

Pela primeira vez, fizemos uma visitação virtual a uma das 
empresas associadas, o Grupo Ambipar, referência em ges-

ACONTECEU
Uma visita diferente

tão ambiental. Veja nesta edição mais detalhes sobre essa 
visita e saiba também como está sendo a retomada das ati-
vidades na ONG Seci.

Boa leitura!

Pela primeira vez, o COFIP e o Conselho Comunitário Con-
sultivo (CCC) realizaram uma visita virtual. Cerca de 30 mo-
radores conheceram um pouco sobre o Grupo Ambipar, que 
não está localizado fisicamente no Polo, mas faz parte do 
COFIP ABC porque atende as empresas associadas, expli-
cou Luciana Lima, gerente comercial da Ambipar Response, 
encarregada dos atendimentos de emergências, prevenção 
de acidentes e treinamentos. 

A outra unidade do Grupo, a Ambipar Enviroment, cuida 
do  gerenciamento das questões ambientais, atuando em 
toda a cadeia de resíduos (geração, transporte, valorização, 
descarte correto e destinação final). “Temos de agir hoje, 
preservando o mundo para as futuras gerações”, disse a di-
retora de Sustentabilidade, Onara Lima. A Ambipar é uma 
empresa nacional, com mais de 3 mil funcionários espalha-
dos por 15 países, incluindo a Antártica. 

O Programa Portas Abertas visa estreitar o relaciona-
mento entre as indústrias e os moradores do entorno do 
Polo. As visitas seguem um calendário do COFIP ABC e 
os moradores são convidados pelos integrantes do CCC.  
Estudantes, trabalhadores de bairros vizinhos e outros 
interessados podem fazer a inscrição aqui.

Reunião virtual do Conselho Comunitário Consultivo

Campo de treinamento da Ambipar em Nova Odessa

http://www.cofipabc.com.br


Depois de cinco meses de portas fechadas, devido à pan-
demia, o Instituto Seci voltou a funcionar em agosto.  “A 
retomada é opcional por parte dos pais, mas a maioria já 
voltou”, diz Guilherme Ferreira de Souza, presidente do 
Instituto Seci e membro do Conselho Comunitário Consul-
tivo (CCC), que atende mais de 400 crianças e adolescen-
tes, de 6 a 21 anos, de Santo André e bairros vizinhos.  
Segundo ele, conforme relato dos pais,  muitas crianças 
estavam tendo crise de ansiedade, sentindo falta de ativi-
dades físicas.

As aulas de futebol,  canto e instrumentos musicais, inglês 
e reforço escolar foram retomadas  seguindo os protoco-

Os produtos de limpeza e higiene cumprem papel fundamental em nossas casas, 
ainda mais em tempos de pandemia do novo coronavírus, porque nos protegem de 
perigos invisíveis. Você sabia que muitos desses produtos, como sabões, sabonetes, 
detergentes e sanitizantes levam em sua composição insumos básicos produzidos no 
Polo Petroquímico?  

Com lugar garantido na despensa de toda casa, esses produtos levam diversos compo-
nentes fabricados pelas empresas do Polo e chegam aos lares para limpar e perfumar, 
tornando os ambientes muito mais seguros e agradáveis.

Produtos em aerossol, como álcool 70º, desinfetantes, desodorantes, desodorizadores de 
ambiente, shampoo seco, protetor solar, entre outros possuem em sua composição um 
gás propelente, ambientalmente correto, que é capaz de impulsionar os produtos para 
fora. O gás utilizado nessas embalagens mais práticas é distribuído por empresas do Polo.

Viu só como o Polo Petroquímico está presente no seu dia a dia? 

PROJETOS SOCIAIS  
Instituto Seci retoma atividades 

POLO NA SUA CASA 
Na limpeza, nos cuidados pessoais e na saúde
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los de segurança adotados no Estado de São Paulo.  Para 
atender às normas de segurança sanitária foi necessário 
fazer algumas adaptações, as quais estão sendo monito-
radas por um “fiscal de protocolo” contratado.

O número de alunos por turmas  teve de ser reduzido. Na 
sala de música, por exemplo, o limite é de até seis pessoas. 

Criamos um novo canal de comunicação, ágil e acessível, para ficar ainda mais perto da comunidade. Desde o começo de 
setembro, o Polo ABC está presente no Facebook (www.facebook.com/poloabc).

O perfil do Facebook do Polo visa informar e esclarecer os moradores do entorno sobre as atividades da indústria química. 
É um canal que permite ampliar as oportunidades de diálogo sobre assuntos de interesse comum, nas áreas de saúde, 
meio ambiente, segurança e institucional. Vamos mostrar, por meio de vídeos animados e imagens, como os insumos 
básicos e matérias-primas produzidas pelas empresas do Polo estão incorporadas ao nosso dia a dia.

Notícias sobre a comunidade e curiosidades sobre o Polo também serão postadas lá e você pode enviar suas sugestões 
por e-mail (contato@cofipabc.com.br ou falecomopolo@cofipabc.com.br).

Siga o Polo no Facebook! Curta, comente e compartilhe os posts! 

Siga o Polo no Facebook! 

ONG Seci:  
de volta às atividades 
seguindo protocolos

mailto:contato%40cofipabc.com.br?subject=
www.sp4com.com.br
mailto:karinetes%40gmail.com?subject=
www.cofipabc.com.br
http://www.facebook.com/poloabc
http://www.facebook.com/poloabc
mailto:contato%40cofipabc.com.br?subject=
mailto:falecomopolo%40cofipabc.com.br?subject=

