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A reunião do CCC do dia 28 de fevereiro também 

contou com a participação da responsável pela área de 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Braskem, Silvia 

Albuquerque, que forneceu mais informações aos 

Conselheiros sobre o apagão que deixou as casas da 

comunidade e as empresas do Polo sem energia no 

final de janeiro e explicou o funcionamento do principal 

dispositivo de segurança da empresa, o Flare.

Segundo Silvia, apesar das chamas lançadas pela alta 

coluna às vezes assustarem a população, é esse 

equipamento que garante a segurança da produção. 

“Na nossa casa, se o botijão vazar, pode explodir. Agora, 

se o gás é queimado nas bocas do fogão, não há 

perigo, são os locais corretos para a queima, que é con-
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trolada com uma pequena válvula. Então, fazendo 

uma comparação, o Flare funciona quase da mesma 

forma na indústria. É o local adequado para a queima 

segura dos gases gerados durante a produção”, 

explicou Silvia ao CCC.

O COFIP ABC promove com frequência esse tipo de 

esclarecimento aos Conselheiros para que eles 

possam informar adequadamente suas comunida-

des. Para a Conselheira Alessandra de Paula, do Pq. 

São Rafael, as informações passadas na reunião 

foram interessantes e úteis. “Explicaram exatamente 

o que estávamos preocupados em passar para as 

pessoas sobro apagão”, ressaltou. 

No dia 23 de março, moradores do Jd. Silvia Maria e 

do Pq. São Rafael participaram da campanha Chama 

Segura, que oferece palestra educativa e entrega 

gratuita de kits de instalação de gás. A iniciativa foi da 

Liquigás e do Corpo de Bombeiros do Estado de São 

Paulo, com apoio do CCC.

O bombeiro Márcio de Souza lembrou os cuidados 

necessários ao transportar, armazenar, manusear e 

instalar um botijão de gás. Ele alertou que 

mangueiras, reguladores de pressão e braçadeiras 

têm prazo de validade, de cinco anos, e precisam ser 

trocados. Em caso de vazamento, o bombeiro 

orientou: “É preciso manter a calma, identificar o 

A primeira reunião do CCC em 2019, realizada na 

Vitopel, no dia 28 de fevereiro, contou com a apresenta-

ção dos Objetivos Estratégicos do COFIP ABC para este 

ano. Francisco Ruiz, representante da entidade, destacou 

pontos como o fortalecimento do diálogo com o poder 

público municipal, estadual e federal para tratar de 

assuntos relacionados ao Polo Industrial do Grande ABC, 

entre eles, a segurança, a realização de projetos sociais e 

os cuidados ambientais. Também foi comentada a 

ampliação das ações do CCC, que terá como desafio 

estimular ainda mais a aproximação e a comunicação 

entre a comunidade e as empresas do Polo.

Conselheiros recebem mais explicações sobre o apagão

CCC apoia campanha Chama Segura

ponto de vazamento, abrir as janelas com cuidado e ligar 

para o Corpo de Bombeiros no telefone 193. O que 

propicia uma explosão é a geração de calor, então nunca 

devemos acender uma lâmpada nessa hora”.

O Conselheiro João Paulo Pereira, presidente da Escola 

de Samba Unidos do Silvia Maria, cedeu a quadra da 

escola para a ação. “Gostaria de agradecer ao Corpo de 

Bombeiros, à Liquigás, ao CCC e ao COFIP ABC por 

terem realizado a palestra Chama Segura para a nossa 

comunidade, ter orientado e alertado quanto aos riscos e 

à prevenção para que todos tenham segurança dentro 

de seus lares. Foi muito bom e espero que se repita esse 

trabalho em outra oportunidade”.



A 21ª reunião do CCC, realizada no dia 28 de março, na 

Ultragaz, foi marcada por uma apresentação e diálogo sobre 

Tireoidite de Hashimoto. Carlos Barbeiro, da Abiquim, passou aos 

Conselheiros explicações e informações sobre a doença, suas 

causas e como prevenir. O palestrante mostrou, por meio de 

pesquisas, que a doença está associada, principalmente, ao 

acúmulo ou à falta de iodo no organismo humano. As pesquisas 

apresentadas também indicaram que não existe relação entre a 

tireoidite e as emissões atmosféricas dos polos industriais.

A palestra foi realizada em resposta a um questionamento da 

Conselheira Maricéu Santos sobre o tema. “As informações passa-

das durante a palestra foram interessantes, mas esse é um assunto 

que precisa continuar a ser discutido, ser mais aprofundado, 

trazendo mais pesquisas”, afirmou a Conselheira.

Em continuidade ao Programa Portas Abertas, que 

promove a visitação da comunidade às empresas do Polo 

Industrial do ABC, foi realizada, no dia 06 de abril, uma visita 

às instalações da Braskem. Os participantes tiveram a oportu-

nidade de receber informações sobre como funciona o 

processo de produção, os tipos e a quantidade de produtos 

gerados na empresa.

Os membros do CCC contribuíram com a organização do 

evento convidando moradores de suas regiões. “A visita foi 

muito boa. Todos gostaram bastante das informações que 

nos passaram sobre os produtos, sobre como são feitos e as 

questões de segurança. As pessoas que convidei já disseram 

que quando tiver visita em outras empresas vão querer 

participar também”, declarou a Conselheira Maria Satiko.

Palestra sobre saúde: Tireoidite Hashimoto

Comunidade visita a Braskem
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Nos dias 16 e 30 de março, os membros do CCC 

participaram de dois módulos da Capacitação do 

Sesi voltada ao desenvolvimento de lideranças 

comunitárias. Foram os primeiros dos seis encon-

tros comandados pela agente do Sesi, Camila 

Urfali. A Capacitação tratará de temas como: 

Comunicação, Trabalho em equipe, Postura 

Profissional e Pessoal, e Liderança. O objetivo 

principal é proporcionar aos Conselheiros conhe-

cimentos que contribuam para a atuação como 

líderes comunitários e na elaboração de projetos 

que beneficiem a comunidade.

Membros do CCC participam de Capacitação do Sesi  6º Prêmio Destaque PAM Capuava

No dia 29 de março, ocorreu a na cerimônia de entrega do 

6º Prêmio Destaque PAM Capuava, na Oxiteno, em Mauá. A 

premiação é promovida pelo COFIP ABC e tem como 

objetivo mensurar, anualmente, o atendimento às atividades 

de segurança desenvolvidas pelo PAM (Plano de Auxílio 

Mútuo), como simulados de emergências, auditorias em 

empresas e testes de comunicação, que visam aprimorar 

continuamente a atuação conjunta de empresas e órgãos 

públicos para resposta a eventuais situações de emergência. 

As Conselheiras Odila Aparecida, Maria Satiko e Madalena 

Correa representaram o CCC no evento e acompanharam 

as premiações.


