VIII ENCONTRO NACIONAL DE
CONSELHOS COMUNITÁRIOS CONSULTIVOS

Participantes do
VIII Encontro
Nacional dos CCCs

ENCONTRO NACIONAL CHEGA À SUA
8ª EDIÇÃO NO MÊS DO MEIO AMBIENTE
O VIII Encontro Nacional dos Conselhos Comunitários Consultivos
(CCCs), organizado pelo Comitê de Fomento do Polo Industrial do
Grande ABC (COFIP), foi realizado nos dias 12 e 13 de junho na unidade
da Braskem no Polo Petroquímico do ABC, na divisa dos municípios de
Santo André, Mauá e São Paulo/SP.
O evento, realizado a cada dois anos pela Comissão de Diálogo
com a Comunidade da Abiquim (Associação Brasileira da Indústria
Química), tem como objetivo promover a troca de experiências entre
os CCCs de diferentes realidades do país e reﬂete a importância
atribuída pelo setor químico aos canais de diálogo permanente e
transparente com as comunidades do entorno de suas plantas
industriais.
Nesta edição, o encontro reuniu cerca de 80 pessoas, entre
conselheiros e representantes das empresas do Polo, e teve como tema
“O Mês do Meio Ambiente: Coleta e Reciclagem de Resíduos”.
Estiveram presentes os representantes dos CCCs de Camaçari – BA;
Cubatão – SP; Duque de Caxias – RJ; Guaratinguetá – SP; São José dos
Campos – SP; Suzano – SP; Tremembé – SP e Triunfo – RS, que
aproveitaram a oportunidade do Encontro para discutir questões
voltadas à atuação dos CCCs para o cumprimento da Agenda dos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das
Nações Unidas com especial foco no ODS 12 - Consumo e Produção
Responsáveis.
Com isso, o Encontro Nacional dos CCCs se ﬁrma como o principal
evento para que conselheiros de diferentes regiões do País troquem
experiências sobre o relacionamento com a indústria química e a
atuação dos Conselhos para trazer benefícios às suas comunidades e
torná-las mais seguras e sustentáveis.

www.abiquim.org.br

C O N S E L H O S C O M U N I TÁ R I O S C O N S U LT I VO S :
Compostos por representantes voluntários das comunidades localizadas nos entornos das plantas químicas, poder
público e representantes das empresas, os Conselhos
Comunitários Consultivos (CCCs) têm por objetivo a
disseminação de informações voltadas à saúde, segurança
e meio ambiente para os moradores próximos às unidades
industriais. Os CCCs reúnem-se periodicamente para
preparar as comunidades para eventuais situações de
emergência, além de debater e criar ações e projetos
relacionados aos requisitos do Programa Atuação
Responsável®, que propõe melhoria contínua no desempenho da indústria química nas áreas de saúde, segurança e
meio ambiente.

O Programa Atuação

Responsável®

(em inglês, Responsible Care), é
coordenado no Brasil pela
Abiquim e consiste numa
iniciativa voluntária da indústria
química mundial para melhoria
contínua nos seus indicadores de saúde, segurança e meio
ambiente.
Saiba mais em:
www.abiquim.org.br/programa/atuacao-responsavel

/abiquimoﬁcial

@abiquim.oﬁcial
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EVENTO DISCUTE A
IMPORTÂNCIA DA
RECICLAGEM E DA
SUSTENTABILIDADE
PARA AS COMUNIDADES

Na abertura do Encontro, os participantes assistiram uma
apresentação da Orquestra Locomotiva – organização sem ﬁns
lucrativos que assiste crianças e adolescentes da comunidade
do Parque João Ramalho, em Santo André/SP, por meio da
música – e foram recebidos pela mestre de cerimônias e
coordenadora do Conselho Comunitário Consultivo do Polo do
ABC, Ana Govatto; pela diretora de Assuntos Técnicos da
Abiquim, Andrea Carla Cunha; pelo gerente executivo do COFIP,
Francisco Ruiz; pela vice-coordenadora da Comissão de Diálogo
com a Comunidade da Abiquim, Amanda Moscardini e pelo
gerente de Produção da Braskem, Aloísio Azevedo.

PREFEITO E PRIMEIRA-DAMA
PRESTIGIAM EVENTO E
APRESENTAM CASE LOCAL
DE RECICLAGEM
O prefeito de Santo André, Paulo Serra; a primeira-dama Ana Carolina
Rossi Barreto Serra; e o gerente executivo do COFIP, Francisco Ruiz
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O evento foi prestigiado pelo prefeito de Santo
André, Paulo Serra, e teve a participação da primeira
dama da cidade, Ana Carolina Rossi Barreto Serra. A
primeira dama apresentou o Programa Moeda Verde,
política pública da Prefeitura com o Serviço Municipal
de Saneamento Ambiental de Santo André (Semasa)
para conscientizar os munícipes, especialmente de
comunidades carentes, para a importância da
destinação adequada do lixo e do consumo consciente
através da troca de material reciclável por alimentos

Primeira-dama de Santo
André, Ana Carolina Rossi
Barreto Serra, apresenta
Programa Moeda Verde

de agricultores urbanos locais. “Com uma ação
relativamente simples, promovemos o combate à
fome e à miséria e sensibilizamos os moradores a
respeito da importância da reciclagem de
materiais”, aﬁrmou.

“Queremos mostrar que a comunidade do entorno e o que
ela pensa da indústria química são partes signiﬁcativas dos
motes pelos quais todos nós trabalhamos”.
Andrea ressaltou a importância do diálogo com a comunidade dentro das
diretrizes do Programa Atuação Responsável – compromisso voluntário da
indústria química de melhoria contínua em saúde, segurança e meio
ambiente.
Andrea Carla Cunha, diretora de Assuntos Técnicos da Abiquim

“Com o auxílio dos CCCs, que nos trazem suas demandas
particulares, podemos lutar juntos para criar políticas
públicas que beneﬁciem a todos”.
Francisco Ruiz, representante do COFIP ABC, que organizou o evento,
defende na abertura a aproximação de polos industriais e conselhos
comunitários como movimento natural para o bem estar coletivo.
Francisco Ruiz, gerente executivo do COFIP
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CONSELHEIROS
PROTAGONIZAM
DISCUSSÕES
COM FOCO NO ODS 12
O primeiro dia do evento contou com uma apresentação
de Camila Urfali, agente de Atividade de Responsabilidade
Social do SESI, sobre consumo consciente e minimização de
impactos ambientais. Na sequência, os conselheiros foram
divididos em grupos e orientados por Camila numa dinâmica
com o objetivo de discutir as diﬁculdades que os CCCs
enfrentam na implementação do ODS 12 – Consumo e
Produção Responsáveis - dentro dos desaﬁos enfrentados em
suas próprias comunidades locais. Ao ﬁnal da dinâmica, os
grupos tiveram a oportunidade de apresentar os resultados
das discussões para os demais participantes.

A agente de Atividade de Responsabilidade
Social do SESI, Camila Urfali, coordena
dinâmica com os conselheiros

O primeiro grupo destacou a necessidade de manter o
equilíbrio entre o ser humano e o meio ambiente para a
sustentabilidade. Já o segundo grupo deu ênfase à importância de ampliar a comunicação para não gerar problemas na
integração entre as partes. O grupo 3 defendeu a mudança de
comportamento na sociedade e a ampliação dos esforços pela
educação ambiental. O quarto grupo reforçou a importância
da conscientização e reeducação da comunidade para
promover a responsabilidade de todos pelo meio ambiente.
Por ﬁm, o quinto e último grupo apontou a promoção da
economia circular como necessária para garantir o futuro das
próximas gerações.

O presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo
reaﬁrmou em seu discurso que a indústria trabalha para a
melhoria da comunidade local.

O segundo dia do encontro de CCCs teve início com o
discurso do presidente executivo da Abiquim, Fernando
Figueiredo. Em sua fala, Figueiredo reaﬁrmou que a indústria
trabalha para a melhoria da comunidade local e para contribuir com a qualidade de vida de todos. “Trabalhamos
diariamente para minimizar riscos e promover o bem estar
de todos. A indústria química, que já emprega mais de dois
milhões de pessoas, de maneira direta e indireta, é um dos
principais motores para o crescimento econômico e
desenvolvimento social”, aﬁrmou.
A programação teve seguimento com o coordenador do
Plano de Auxílio Mútuo Capuava (PAM Capuava), Luiz Sarno,
que apresentou a atuação conjunta e o preparo de empresas e
órgãos públicas em reação a um eventual cenário de emergência no polo.
Após sua exposição, os participantes assistiram a um
simulado de acionamento do PAM via rádio digital.

A coordenadora do CCC do Polo do ABC, Ana Govatto,
conduz tour guiado no entorno do Polo Industrial.

Grupos apresentam conclusões
da dinâmica aos participantes do
VIII Encontro Nacional dos CCCs

Para mais informações sobre os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável, ver: www.pactoglobal.org.br/ods

Após o simulado, os conselheiros conheceram mais de
perto a comunidade do entorno do Polo do ABC durante um
passeio de ônibus guiado pelo COFIP e empresas do polo. O
"PoloTour" serviu para mostrar aos conselheiros a proximidade
das residências no entorno do polo e, diante disso, reforçar a
importância do diálogo da indústria com a comunidade dos
municípios vizinhos para preparação em situações de
emergência.
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COFIP TIRA DÚVIDAS E LIDERA DISCUSSÃO FINAL
ENTRE MEMBROS DOS CONSELHOS DE TODO O PAÍS

O Encontro Nacional dos CCCs é um evento realizado pela
Abiquim através de sua Comissão de Diálogo com a Comunidade
e é sediado a cada dois anos, de forma voluntária, por associados
da Abiquim que sejam referência em projetos e iniciativas de
diálogo com a comunidade. A 8ª edição do Encontro foi organizada pelo Comitê de Fomento Industrial do Polo do ABC – o
COFIP ABC – com apoio das empresas químicas do Polo, Braskem
e Cabot.
Antes do encerramento, os representantes do COFIP ABC –
Ana Govatto e Francisco Ruiz – lideraram um bate-papo com os
conselheiros no auditório do evento para tirar dúvidas e trocar
impressões e experiências do Encontro.
Dentre as contribuições trazidas, os conselheiros trouxeram a

importância de demandar do poder público que sejam respeitados os limites de zoneamento entre comunidades residenciais e
zonas industriais, de modo a não comprometer a segurança dos
moradores. Também falou-se na importância de que as empresas
se abram cada vez mais à participação da comunidade, que se vê
disposta a entender a estrutura que se avizinha com a proximidade de polos industriais e disseminar informações corretas para
que haja uma relação transparente e saudável com a indústria.
O assessor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da
Abiquim e coordenador executivo da Comissão de Diálogo com a
Comunidade, Pável Pereira, encerrou o evento com agradecimentos ao COFIP e empresas pela organização do evento e aos
conselheiros pela participação nos dois dias de encontro.

Edições anteriores do
Encontro Nacional de CCCs
A primeira edição do Encontro Nacional de CCCs aconteceu
em 2011 na planta da Unipar Carbocloro, em Cubatão (SP).
A experiência se repetiu anualmente por iniciativa da
Comissão Diálogo com a Comunidade: em 2012, na Bayer,
em Belford Roxo (RJ); em 2013 no Polo Petroquímico do
Sul, com apoio da Innova, em Triunfo (RS); em 2014 na
Braskem, em Maceió (AL); em 2015 na Basf, em
Guaratinguetá (SP); em 2016 na Clariant, em Suzano (SP), e
em 2017 na Monsanto, em São José dos Campos (SP).

COMISSÃO DIÁLOGO COM
A COMUNIDADE DA ABIQUIM

Membros da Comissão de Diálogo com
a Comunidade no jantar do 1º dia do
VIII Encontro Nacional de CCCs.

ABIQUIM
Camila Matos
Cynthia Prochnow Zottarelli
Marco Antonio Gomes
Marina R. Martins Mattar
Pavel Pereira Rego
Yáskara Barrilli
BASF
Fabiana Nunes
Marcelo Augusto Nahime Junior
BRASKEM
Amanda Moscardini
Camila Pinheiros de Carvalho
Régia Cynthia Nascimento de Melo
Thais Mineli Rodrigues
CABOT
Renata Rocha

Representantes da Abiquim e COFIP ABC,
realizadores da 8ª edição do Encontro.

CLARIANT
Samira Rosa
COFIC
Ana Virgínia
Erico de Oliveira
COFIP ABC
Ana Govatto
Francisco Sergio Ruiz
COPEBRAS
Alinne Arantes Barbosa
Silvia Helena Domingues
DOW BRASIL
Valeria Costa
ELEKEIROZ
Bruna Tassia Binato
EVONIK
Regina Barbara

MONSANTO
Lilian Freitas Santana Nogueira
MOSAIC
Camila Bellenzani
Caroline Fávaro Oliveira
NITRO QUÍMICA
Anna Beatriz Torrano
Carolina Riedo Sartori Almeida
OXITENO
Daniel Falchetti
UNIPAR CARBOCLORO
Renato Silvestre Leite
WHITE MARTINS
Joana Oliveira
YARA BRASIL
Caroline Marques Carneiro Furlan
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