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Está disponível no site do COFIP ABC a última 
versão do Boletim Integração, informativo bimestral 
voltado para a comunidade do entorno do Polo 
Petroquímico. Para acessar, clique aqui e baixe o 
arquivo em formato PDF.

Fizemos um post explicando os motivos dessa 
organização e a importância das indústrias 
estarem próximas umas das outras como 
acontece no Polo. Clique para saber mais!

Confira o vídeo da campanha sobre os perigos de 
soltar balão na região do entorno do Polo. O vídeo 
foi produzido pelo Comitê de Fomento Industrial do 
Polo Petroquímico do Grande ABC (COFIP ABC) 
em parceria com o Plano de Auxílio Mútuo Capuava 
(PAM Capuava). Clique para assistir.

Esse grupo tem um papel muito importante na 
prevenção de riscos e no apoio à Defesa Civil. 
Quer saber mais? Então, clique aqui.

O COFIP ABC passou a fazer parte do Hub de 
Inovação criado pela Prefeitura de Santo André. 
Confira o nosso post sobre essa importante 
ferramenta de incentivo à inovação. Clique aqui!

Isso mesmo! As sirenes de emergência ou 
apitos sonoros são dispositivos de segurança 
das empresas associadas ao COFIP ABC. 
Clique aqui e saiba por que elas são acionadas.

Confira as notícias do  
Boletim Integração!

Por que as indústrias se 
organizam em polos?

Campanha  
Soltar Balão Mata

Já ouviu falar 
do NUPDEC?

Parcerias para inovar

Sirenes de emergência: 
dispositivos de segurança

Olá! Confira nesta edição as últimas notícias sobre o Polo Petroquímico 
do Grande ABC e sobre as ações desenvolvidas no âmbito do Comitê de 
Fomento Industrial do Polo do Grande ABC (COFIP ABC), que reúne 16 
empresas associadas. Nesta edição, destacamos as principais notícias di-
vulgadas no Facebook do Polo. Se você ainda não curtiu a nossa página, 
corra lá e acompanhe nossas publicações! 

Boa leitura!
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https://cofipabc.com.br/comunidade/%7B67AF833E-7D65-4478-85D0-77CEF02A7570%7D_INFORMATIVO%20COFIP%20ABC_14_-FINAL-30jul.pdf
https://m.facebook.com/poloabc/photos/a.360175168709915/653351066058989/?__cft__%5B0%5D=AZVWxhn-ehqzPUGAV9miW_scC7634208u3TmGGHEFCwSnRQMu4n7LnZRFmRxQy6n7h-VGdx_o2S3sU4aqdKHT5_v8zMWaazz42qEjN4uAjT0j763qWOzR2c_OI0Ep4fnvuzxdqV5pPFpsYbVodxYcxLAtB1buLuVyzmpv8LTfQEIXg&__tn__=EH-R&_rdr
https://www.facebook.com/poloabc/videos/133531318858294/
https://www.facebook.com/poloabc/photos/a.360175168709915/633654208028675/
https://www.facebook.com/poloabc/photos/a.360175168709915/623134365747326/
https://www.facebook.com/poloabc/photos/a.360175168709915/613608580033238/

