
Embora todos os anos a mídia se esforce para mostrar os riscos de soltar balões – para pessoas, patrimônios, empresas 
e para a aviação –, ainda é alto o número de ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros em todo o Brasil. Se-
gundo dados do Plano de Auxílio Mútuo (PAM) Capuava, entre 2014 e 2016 caíram 391 balões nas dependências das 
empresas do Polo Petroquímico. Até o primeiro trimestre deste ano, mais de 15 balões já caíram em chamas em torno 
do complexo industrial. 

 “Soltar balões é uma brincadeira de muito risco e precisamos conscientizar a comunidade sobre o perigo dessa prática”, 
alerta o coordenador do PAM Capuava, Valdemar Aparecido Conti. Para informar sobre os riscos de soltar balões – que 

é crime ambiental passível de prisão –, o PAM realiza, com apoio do COFIP ABC, campanha de conscientização da comu-
nidade o ano todo, porém, com mais ênfase nos meses de maio a julho, quando as ocorrências aumentam por causa do 

clima seco e das festas juninas.

Faixas e folhetos compõem os materiais de conscientização da iniciativa, que também tem o apoio dos departamentos de 
Defesa Civil das prefeituras de Mauá, Ribeirão Pires e Santo André. A ação é destinada, principalmente, aos moradores da 
região. “Nas campanhas anteriores trabalhamos com o apoio dessas prefeituras para entregar folhetos nas escolas e na co-
munidade. Neste ano, estamos pensando em utilizar também os meios de comunicação para ampliar a divulgação”, acentua 
o coordenador do PAM. 
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Líder na produção de ten soativos 
e especialidades   quí micas, a em-
presa  desenvol ve soluções inova-
doras e susten táveis que atendem 
os mercados de Agroquímicos, 
Cuidados  Pessoais e Limpeza Do-

méstica e Institucional, Tintas e Revestimentos, Petróleo e Gás, entre outros. 
A Oxiteno está presente em nove países das Américas, Europa e Ásia e possui 
12 unidades industriais no Brasil, nos Estados Unidos, no México, no Uruguai 
e na Venezuela, além de escritórios comerciais na Argentina, Bélgica, China 
e Colômbia.

Referência em distribuição de produtos químicos 
no Brasil e pertencente à GTM Holdings    SA, uma 
das maiores distribuidoras de produtos químicos 
da América Latina. Com atuação diversificada, a 
quantiQ está presente em diversos segmentos 
de mercado e possui um portfólio de mais de mil 
produtos, entre commodities, performance e es-
pecialidades, oferecendo serviços de valor agre-
gado para mais de 5 mil clientes. A quantiQ tem 
presença em todo o Brasil por meio de uma estru-

tura comercial, e logística com centros de distribuição e escritórios de vendas 
nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste.

QUEM É QUEM NO COFIP ABCCOMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE
O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 5 de junho e, em referência a 
essa data, o COFIP ABC reforça o compromisso na busca de melhorias em prol do de-
senvolvimento sustentável do Polo Industrial do Grande ABC. Hoje, as empresas que 
compõem o COFIP ABC desenvolvem diversas ações em relação a esse tema, mas des-
taca-se um grande projeto de coleta seletiva e reciclagem, com objetivo de reaprovei-
tar praticamente tudo o que o Polo produz de resíduos, sejam orgânicos ou industriais. 

A coleta seletiva envolve sobras dos restaurantes, entulhos de obras, madeiras de embala-
gem, papel e resíduos industriais, cada um com destinação específica, apesar de nem todos 
os municípios da região recolherem esse lixo de forma separada. Todas as empresas associa-
das são certificadas pela norma ambiental ISO 14000 ou similar e mantêm esses programas 
para desenvolver uma cultura interna de preservação ambiental e reciclagem. Segundo o 
gerente executivo do COFIP ABC, Francisco Sérgio Ruiz, a meta para o futuro é que as empre-
sas e o Comitê atuem junto aos municípios para apoiarem novas iniciativas de reciclagem. 

PORTAS ABERTAS NA VITOPEL
A primeira visita do Programa Portas Abertas foi realizada dia 11 de abril na Vitopel, 
com participação de 47 pessoas, entre visitantes (37) e profissionais da empresa. 

Para possibilitar que mais empresas façam 
parte do Plano de Auxílio Mútuo (PAM) 
Capuava, o COFIP ABC lança uma nova mo-
dalidade de associação: o Sócio PAM. Com 
isso, empresas que ainda não têm interesse 
de atuar como sócias efetivas do COFIP po-
derão ser associadas apenas para atuar em 
conjunto com o PAM. “A nova modalidade é 
um primeiro passo para ampliarmos o nú-
mero de associadas ao COFIP ABC”, informa 
o gerente executivo, Francisco Sérgio Ruiz.

A adesão de uma nova empresa ao PAM 
Capuava é realizada através de dois tipos de 
auditoria. O primeiro visa conhecer a em-
presa e seu sistema de gestão de segurança 
e emergência, funcionamento e riscos. A se-
gunda auditoria é realizada por meio de uma 
lista de verificação, no qual são analisados 
documentos, planejamento e coordenação 
de emergência, além de recursos humanos 
e materiais, brigada de emergência, equipe 
de primeiros socorros/resgate, sistema de 

comunicação interna e externa e sistema de 
combate, entre outros. “O formulário pon-
tua os itens verificados e, para ser aprovada, 
a empresa deve alcançar no mínimo 60% da 
pontuação total aplicável. Caso contrário, de-
verá realizar as melhorias sugeridas e solici-
tar nova auditoria ao PAM Capuava”, orienta 
o coordenador, Valdemar Aparecido Conti.  

Entre os itens considerados mais importantes 
para uma empresa fazer parte do PAM estão 
possuir equipe de brigadista treinada e que 
possa participar de simulados e emergências 
reais das empresas participantes, e manter 
um kit mínimo para atender aos chamados de 
acionamentos do PAM e uma viatura para des-
locamento dos brigadistas (com duas pessoas, 
no mínimo). “O objetivo é criar, nas empresas, 
equipes treinadas e prontas para atuar em 
caso de emergência em qualquer das partici-
pantes, buscando conjugar esforços para uma 
maior eficiência no atendimento e controle da 
emergência, de maneira integrada”, pontua.

O COFIP ABC realizou, no dia 25 de maio – quando se comemora o Dia da Indústria 
e o aniversário de fundação do Comitê – um seminário que reuniu profissionais 
das empresas associadas e das indústrias da região, entidades e instituições de en-
sino, e o poder público. Durante o encontro, houve apresentação das realizações e 
dos resultados dos objetivos estratégicos do COFIP ABC no último ano, e o diretor 
administrativo do Comitê de Fomento Industrial do Polo de Triunfo (RS), Sidnei 
Anjos, falou sobre as sinergias desenvolvidas localmente. Em palestra, a diretora 
da Agência de Inovação da Universidade Federal do ABC (UFABC), Anapatrícia Mo-
rales Vilha, abordou o Desenvolvimento de Cadeias Colaborativas no Grande ABC. 
Além disso, o COFIP ABC e o SENAI de Mauá firmaram acordo de cooperação. 

III SEMINÁRIO DO DIA DA INDÚSTRIA


