DIÁLOGO COM A COMUNIDADE E OS PERFIS DOS CCCs
ESTABELECENDO CONEXÕES ENTRE INDÚSTRIA
QUÍMICA E COMUNIDADES
A Comissão de Diálogo com a Comunidade trabalha em
conjunto com os Conselhos Comunitários Consultivos
(CCCs). Os CCCs são formados por lideranças das
comunidades do entorno das fábricas e representantes
das empresas químicas, que se reúnem de maneira
voluntária com o objetivo de trocar informações
sobre as atividades da indústria na região de forma
transparente e desenvolver iniciativas conjuntas para a
saúde, a segurança e o meio ambiente da comunidade,
fortalecendo o laço entre vizinhos e criando uma
comunidade mais integrada, segura e sustentável.

A ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química
– representa o setor em todo o país desde 1964.
Atualmente, são mais de 160 associadas, que atuam
nos mais diversos segmentos e compartilham o objetivo
de continuar trabalhando para o desenvolvimento
sustentável da indústria brasileira.
Além de fornecer soluções para as demais cadeias
industriais, trazendo, assim, benefícios à sociedade,
a grande prioridade da Indústria Química é melhorar
a qualidade de vida das pessoas. Muitas das soluções
desenvolvidas pelo setor são voltadas para a saúde
(descartáveis, próteses, entre outros), qualidade
dos alimentos (embalagens), segurança alimentar
(agroquímicos), geração de energia limpa, transporte,
habitação e segurança, dentre outros. Além disso,
desde 1994, a Abiquim implementa no Brasil o
Programa Atuação Responsável®, que objetiva a
melhoria contínua dos indicadores da indústria
química em saúde, segurança e meio-ambiente. É
por esse motivo, seguindo as diretrizes do Programa
Atuação Responsável®, que a Abiquim mantém a
Comissão de Diálogo com a Comunidade, grupo
formado por representantes de empresas que se reúne
periodicamente para discutir as ações e iniciativas do
setor voltadas para a relação transparente com os
moradores do entorno das indústrias químicas e seu
preparo para situações de emergência.

Palestras, informativos, cursos, diálogo, dúvidas,
solução de problemas, simulados. Dentro de um CCC,
o principal objetivo é o diálogo, já que isso permite
que vizinhos se entendam, troquem experiências
e informações, discutam problemas e encontrem
soluções. É por isso que o fomento do diálogo com a
comunidade é muito importante para o setor como
um todo. Desde que o primeiro Conselho Comunitário
Consultivo ainda em atividade foi criado, em 1994,
o setor químico desenvolveu uma vasta gama de
atividades, a exemplo dos Encontros Nacionais dos
CCCs. Nesses eventos, membros dos CCCs de diferentes
regiões do país se encontram para trocar experiências
e aprendizados de realidades diversas.

A DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS CCCs
Atualmente, existem 15 CCCs espalhados entre as regiões: Sudeste – dez no estado de S. Paulo e outros dois no
estado do Rio de Janeiro; Nordeste – um na Bahia e um em Alagoas; e Sul – um no Rio Grande do Sul.
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Os 15 CCCs são formados, atualmente, por 13 empresas e instituições. São elas:

O ENCONTRO NACIONAL DOS CCCs
Desde 2011, é realizado o Encontro Nacional dos CCCs. Nesses eventos, uma organização que integra a Comissão
de Diálogo com a Comunidade da Abiquim reúne representantes de CCCs de todo o Brasil para a troca de
experiências, aprendizados e conhecimentos sobre a importância do diálogo entre comunidade e indústria
química.

VII Encontro Nacional dos CCCs – Monsanto, São José dos Campos/SP (2017)

VIII Encontro Nacional dos CCCs – COFIP ABC, Santo André/SP (2019)

O PERFIL DOS CCCs DA INDÚSTRIA QUÍMICA
Quer conhecer mais sobre os Conselhos Comunitários Consultivos?
Veja alguns destaques:

Você sabia...
... que os Conselheiros mais antigos
em atuação são voluntários do CCC
desde 1994? Carlos Borges, Jerônimo
Couto e Lindaura de Jesus compõemo
CCC de Camaçari, na Bahia!

... que uma das atividades mais
importantes desenvolvidas pelos CCCs
é o simulado de Evasão? Esse evento
auxilia a disseminação das melhores
práticas em caso de emergências!

... que doze dos quinze CCCs em
operação atualmente conectam seus
projetos e atividades com os Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável?
Saiba como a indústria química
contribui para os ODS em:
www.ods.abiquim.org.br/

... que o CCC com mais participantes
e o com menos participantes têm,
respectivamente, 47 e 5 membros?
São o CCC da Cide, em Cubatão/SP, e o
CCC da Bayer, em Belford Roxo/RJ.

#VamosJuntosCCCs, mostrar como a Química
está #365DiasComVc.

Acesse aqui o Perfil do CCC da Indústria Química e tenha acesso a todas as
informações!
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