
Iniciamos a terceira gestão do 
Conselho de Administração do 
COFIP ABC (2019-2020) com 
a meta de estreitar o relacio-
namento entre a indústria e a 
comunidade do entorno das 
empresas, a partir de projetos 
estratégicos nas áreas de respon-
sabilidade social e comunicação. 
A principal meta é trabalhar na 
Área de Interesse do Polo Pe-
troquímico do Grande ABC, que 
tem aproximadamente 8km² de 
extensão distribuídos por três 
municípios – Mauá, Santo André 
e São Paulo – e onde vivem cerca 
de 60 mil pessoas. 

Nosso projeto de responsabilidade social visa contribuir para o desenvolvi-
mento sustentável da comunidade do entorno com atuação em educação 
ambiental, geração de renda e cidadania, in� uenciando políticas públicas 
relacionadas à sustentabilidade. Para tanto, pretendemos ampliar o pro-
grama Portas Abertas e atrair um maior número de visitantes nas empre-
sas; montar um programa de palestras focando em SSMA e formação ci-
dadã, por meio do fortalecimento do Conselho Comunitário Consultivo; 
e criar um programa de Responsabilidade Social abrangendo alguns dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável elaborados pela Organização 
Mundial das Nações Unidas (ONU) em 2015, que deverão ser aplicados na 
Área de Interesse do Polo.   

Também queremos estreitar o relacionamento e realizar acordos de coo-
peração com outras instituições locais relacionadas à indústria química e 
geral, visando desenvolver redes colaborativas na cadeia de valor no Gran-
de ABC. A ideia é obter um conjunto sincronizado de ações comuns do 
 COFIP ABC, alinhado com as ações individuais de cada empresa associada, 
e in� uenciar o poder público no sentido de alavancar iniciativas sociais 
para aumentar a percepção do impacto positivo causado pelo setor petro-
químico na região.

Acreditamos na crença de que ‘Juntos e integrados geramos mais valor’ e 
queremos que o COFIP ABC possa ser reconhecido como o legítimo repre-
sentante do Polo Petroquímico do Grande ABC. Para isso, vamos atuar de 
forma harmônica com todos os stakeholders, promover a competitividade 
e perenidade do Polo ao trazer desenvolvimento social para o seu entorno, 
preservar o meio ambiente e contribuir com produtos que melhorem a 
vida das pessoas. 

Rumo à expansão 
das ações de 
relacionamento

VIII ENCONTRO NACIONAL 
DE CCCs SERÁ NO GRANDE ABC
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POLO INVESTE NA CAPACITAÇÃO DO 
CONSELHO COMUNITÁRIO CONSULTIVO

Publicação eletrônica bimestral do COFIP ABC 
desti nada a funcionários das empresas associadas 

edição 15 – janeiro/fevereiro de 2019

Luis Pazin 
Presidente do COFIP ABC

Para estreitar o relacionamento e fo-
mentar o desenvolvimento social da 
comunidade, o Polo Petroquímico do 
Grande ABC vai patrocinar o curso de 
capacitação em Liderança Comunitária 
oferecido pelo Serviço Social da Indús-
tria (SESI) para os membros do Conse-
lho Comunitário Consultivo (CCC). Os 
encontros têm como objetivo ampliar e 
aperfeiçoar os conhecimentos e as com-
petências ligadas à vida pro� ssional e 
pessoal dos participantes, por meio da 
abordagem de temas como integração, 
liderança, comunicação, trabalho em 
equipe e postura pro� ssional e social. 

A iniciativa faz parte de uma orientação 
da Associação Brasileira da Indústria 

Química (Abiquim), por meio da Co-
missão de Diálogo com a Comunidade, 
e vem ao encontro da principal meta 
da nova gestão do COFIP ABC, que é 
contribuir com o desenvolvimento da 
cidadania e da vida pro� ssional da po-
pulação. “Já realizamos trabalho em 
conjunto com o SENAI de Mauá e essa 
capacitação com o SESI será mais uma 
iniciativa social, o que mostra a impor-
tância e o comprometimento que as 
empresas têm com a comunidade”, a� r-
ma o gerente-executivo do COFIP ABC, 
Francisco Ruiz. A capacitação será reali-
zada nos dias 16 e 30 de março, 13 e 27 
de abril, 18 e 25 de maio, das 8h às 12h, 
na Sociedade Amigos do Bairro do Jar-
dim Sonia Maria, em Mauá.

O Polo Petroquímico do Grande ABC 
vai sediar, pela primeira vez, o Encon-
tro Nacional de Conselhos Comunitá-

rios Consultivos, promovido 
anualmente pela Abiquim. 
A oitava edição do evento 
será nos dias 12 e 13 de ju-
nho, das 15h às 21h e das 
8h às 13h, respectivamente, 
na unidade da Braskem em 
Santo André. Com o tema 
‘Destino apropriado dos re-
síduos’, o encontro vai reunir 
aproximadamente 70 repre-
sentantes de CCCs do Bra-
sil para discutir o caminho 
apropriado do lixo nas co-
munidades e o papel do 
conselheiro comunitário na 
conscientização e dissemi-

nação de informações sobre o tema 
junto à população. 

O gerente-executivo do COFIP ABC, 
Francisco Ruiz, a� rma que será uma 
grande oportunidade para que todos 
os conselheiros da região participem do 
encontro, que permite conhecer e trocar 
experiências sobre iniciativas realizadas 
pelo Brasil. “Além da visibilidade que o 
COFIP ABC ganhará, em nível nacional, 
nossa expectativa é alavancar o nosso 
CCC, que é novo, possibilitando maior 
atuação e engajamento na comunida-
de”, ressalta. O encontro terá a presença 
do presidente-executivo da Abiquim, 
Fernando Figueiredo; do deputado fede-
ral Alex Manente, coordenador da Frente 
Parlamentar da Química; e de executivos 
das empresas associadas.

Conselheiros do COFIP ABC receberão representantes de CCCs do Brasil na unidade da Braskem Santo André, em junho


