Formação de Operadores

Em 2011 foram realizados dois cursos:

A Braskem realiza, desde 2009, o Curso de Formação de Operadores. O objetivo é formar e reconhecer novos talentos. O curso foi estruturado com um
conteúdo programático em relação aos avanços
tecnológicos da Braskem, considerando a preparação básica de um operador que atenda as demandas das Unidades de Negócio de Petroquímicos
Básicos e de Polímeros.

• Unidade de Petroquímicos Básicos – UNIB 2 RS:
2.000 pessoas participaram da etapa de seleção e
concorreram a 70 vagas. Dos 70 participantes do
curso, 6 (seis) são de Montenegro e 3 (três), de
Triunfo.

O curso teórico é realizado no Senai de Esteio e
o estágio prático, na UNIB 2 RS/Polímeros RS. As
aulas teóricas têm carga horária de 700 horas e
contam com instrutores do Senai e integrantes da
Braskem como professores.

• Unidade de Polímeros RS: 1.200 pessoas participaram da etapa de seleção e concorreram a 33
vagas. Dos 33 participantes do curso, 4 (quatro)
são de Montenegro, 2 (dois) de Triunfo e 1 (um) de
Nova Santa Rita.
A Innova, Lanxess, DSM e Oxiteno também participam do Curso de Formação de Operadores.

Para conhecer as oportunidades de trabalho no Polo Petroquímico do Sul, acesse

www.falecomopolo.com.br/trabalhe-no-polo

Nova coordenação
do CCC/2012

#14 | Janeiro/2012 | Distribuição Gratuita

Coordenadora:
Maria Adelita Vargas (Montenegro)
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2º Secretária:
Adriane Ávila (Triunfo)
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Conselheiros do Polo participam do I Encontro Nacional dos CCCs
A Carbocloro organizou no dia 20 de outubro de
2011 o I Encontro de Conselhos Comunitários
Consultivos, na cidade de Cubatão – SP. Uma iniciativa fundamental que foi instrumento-chave na
integração e troca de experiências entre os CCCs
de todo o Brasil.
O evento contou com a participação de conselheiros de sete diferentes conselhos comunitários do
Brasil, dos representantes das empresas associadas White Martins, Innova, Bayer, Basf, Oxiteno e
Carbocloro, além da presença da ABIQUIM e da
Apolo (Polo do ABC). Do Conselho do Polo Petroquímico do Sul foram: Maria Luísa Krever e Maria
Helena Barreto (de Triunfo); Lourenço Graiz e Tirone Cachoeira (de Nova Santa Rita); Iara Stertz e
Maria Adelita Vargas (de Montenegro).
Os 47 participantes do evento conheceram as
funções realizadas pela Carbocloro com foco em
Saúde, Segurança e Meio Ambiente, seu processo produtivo, o Programa Fábrica Aberta, criado
em 1985, e as ações desenvolvidas pelo seu Conselho.

“Achei que o encontro nacional do CCC foi uma
iniciativa muito interessante, pois possibilitou a
troca de informações e conhecimento sobre
os projetos e a realidade de outros conselhos. Uma coisa que me surpreendeu foi o programa Fábrica Aberta da empresa Carbocloro,
que proporciona visita 24 horas por dia, sem
agendamento.” Maria Luísa Krever – Conselheira
de Triunfo
“Quanto ao evento na Carbocloro, a recepção
na indústria foi maravilhosa e muito proveitosa:
assistir à palestra, conhecer os projetos desenvolvidos, visualizar a excelente formatação e o
layout da revista do CCC Carbocloro e visitar
a planta da fábrica junto ao parque ambiental
(com destaque à visualização da Sala de Operações e Controle, e às trilhas em meio a natureza e os animais). Também acompanhei as
explicações acerca da produção da fábrica e
do que é o cloro e a soda cáustica, dos cuidados (material de EPI), do uso e da reutilização
da água.” Maria Adelita Vargas – Conselheira de
Montenegro

Após debate das questões relacionadas às
atividades dos Conselhos Comunitários Consultivos, os participantes realizaram uma visita
à Fábrica Aberta, conhecendo as instalações
industriais da empresa e a área de tratamento
de efluentes, fazendo o plantio de uma árvore
nativa na área ambiental da Carbocloro e visitando a reserva ecológica natural localizada na
empresa.
A semente do diálogo e da integração terá
continuidade na realização do II Encontro dos
Conselhos Comunitários Consultivos, que será
patrocinado pela Bayer no próximo ano e na
participação de representantes das comunidades no próximo congresso do Atuação Responsável, nos dias 10 e 11 de abril de 2012.
Patrocínio
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“O I Encontro Nacional dos CCCs realizado
na Carbocloro foi uma excelente oportunidade que os membros dos Conselhos presentes
tiveram de trocar experiências, discutir novas
ideias e conhecer as diferentes realidades e
atuações. Para nós do CCC Carbocloro, foi um
prazer enorme receber a todos e ficamos mais
satisfeitos ainda por perceber que os participantes gostaram do que foi apresentado. Espero que o evento possa se repetir, crescer e
continuar sendo um momento inspirador e fonte
para novos projetos em prol das comunidades
dos entornos da indústrias químicas do Brasil.”
Rennato Silvestre – Conselheiro de Cubatão/SP
“O I Encontro Nacional dos Conselhos Comunitários Consultivos foi o primeiro exercício
concreto de troca de informação e experiência entre todos os CCCs e suas empresas representantes. Espero que façamos encontros
periodicamente para que possamos agregar
cada vez mais conhecimento e melhorar ainda
mais a relação empresa-comunidade.” Teodoro
Pavão - Gerente de Segurança, Meio Ambiente e
Qualidade da Carbocloro

GERAÇÃO DE EMPREGO
O Polo e sua contribuição para a capacitação e formação de
trabalhadores nas cidades vizinhas do complexo.
Páginas 3 e 4

ENCERRAMENTO DA
GINCANA DO ÓLEO
Confira o resultado final da Gincana e
conheça as escolas vencedoras.
Página 2

Seis conselheiros do Polo estiveram presentes no Encontro
Iniciativa
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Gincana do Óleo de Cozinha premia escolas vencedoras
Montenegro
1º lugar:
E. M. E. F. Adolfo Schüler

Durante o ano de 2011, o Conselho Comunitário
Consultivo do Polo Petroquímico do Sul realizou
a Gincana do Óleo de Cozinha. Esse projeto,
que foi concretizado através de uma gincana
cultural, visou as comunidades e escolas de Ensino Fundamental das cidades de Montenegro,
Nova Santa Rita e Triunfo, vizinhas do complexo
petroquímico.
O objetivo da Gincana foi incentivar a coleta
do óleo e ensinar aos alunos o destino mais
adequado desse resíduo, que é a reciclagem.
O projeto teve a duração de seis meses e recolheu, ao todo, a quantia de 12.391,5 litros de
óleo de cozinha usado.
A coleta foi realizada em parceria com o IMCA
(Instituto Morro da Cutia de Agroecologia) e
BioC (Bio Composto), que transformaram o óleo
em combustível e distribuíram toda a produção
entre agricultores da região, cadastrados nos
Institutos que possuem motores adaptados para
este tipo de combustível.

2º lugar:
E. M. E. F. Bairro São Paulo
3º lugar:
E. E. E. F. Cel. Januário Corrêa

2º lugar:
E. M. E. F. Tiradentes
3º lugar:
E. M. E. F. Vasconcelos Jardim
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fissionais que trabalham no Polo, 22% são
de Triunfo, 15,5% de Montenegro e 3,1% de
Nova Santa Rita. Confira abaixo:

Montenegro

Braskem

Innova

Lanxess

DSM (Lanxess)

Oxiteno

White Martins

Total geral

%

839

44

61

31

22

10

1007

15,5%

3

3

8

3

5

201

3,1%
22,0%

Nova Santa Rita 179
Triunfo

1283

67

28

25

21

8

1432

Total Geral

5519

388

216

182

96

108

6509

Planta de Butadieno (Braskem)

Triunfo
1º lugar:
E. M. E. M. Almirante Barroso
2º lugar:
E. M. E. F. Nicolau Luís Rambor
3º lugar:
E. E. E. F. Mario Totta

Conheça os vencedores do Ciclo Verde 2011
neta e, principalmente, com as comunidades nas
quais estamos presentes”, explica Pedro Ferreira
Jr., responsável por Responsabilidade Corporativa na Lanxess.

Após três meses de inscrições, o concurso recebeu no total 64 projetos nas quatro localidades – o
que representou aumento de mais de 30% no número de inscrições quando comparada a edição
de 2010. “O Ciclo Verde é a concretização da preocupação que a Lanxess tem com o nosso pla-

emprega um total de 6.509 pessoas, entre
elas: 2.449 diretos e 4.060 indiretos por
meio de empresas contratadas. Dos pro-

TOTAL GERAL (colaboradores + estagiários + terceiros diretos)

Além disso, outras atividades realizadas pelas empresas geram empregos temporários e
capacitação das comunidades próximas ao
Polo.

1º lugar:
E. M. E. F. Campos Salles

Parabéns às escolas que ganharam a Gincana
do Óleo! Confira ao lado as escolas premiadas
das cidades participantes:

Estão definidos os projetos vencedores do “Concurso Ciclo Verde – edição 2011”. No total foram
sete iniciativas que serão apoiadas pela Lanxess
nas cidades de Duque de Caxias (RJ), Montenegro, Nova Santa Rita e Triunfo (RS).

O complexo industrial do Polo Petroquímico do Sul, composto pela Braskem, Innova, Lanxess/DSM, Oxiteno e White Martins,

Nova Santa Rita

As escolas campeãs de cada cidade receberam
o valor de R$ 3.000,00 em produtos para a Escola. Para as que tiraram a segunda e a terceira
colocação, foi dado o valor de R$ 2.000,00 e R$
1.000,00 reais em produtos, respectivamente.

Iniciativa

Polo Petroquímico contribui para geração de emprego
e capacitação das comunidades vizinhas

a certeza de que a parceria entre as três esferas
podem trabalhar juntos para um meio ambiente
melhor”.

Os projetos, inscritos pelas comunidades dos
municípios participantes, partiram de escolas
públicas, ONGs, associações de bairro, pessoas
físicas, entre outros. Contudo, todos têm o mesmo objetivo: contribuir com a sustentabilidade em
suas comunidades.

A Lanxess investirá 30 mil reais para a realização dos projetos vencedores e ainda oferecerá o
apoio de uma agência especializada em projetos
ambientais para contribuir na implementação das
iniciativas. “O nosso objetivo é que com essa consultoria, tenhamos a garantia de que os projetos
vencedores sejam implementados da melhor forma possível”, complementa Pedro.

O Ciclo Verde é uma parceira desenvolvida entre a
Lanxess e as prefeituras com o objetivo de realizar
projetos nas localidades onde a empresa está presente. O vice-prefeito da cidade de Montenegro,
Marcos Griebeler, afirmou que é possível que empresa privada, comunidade e governo trabalhem
juntos. “São ações assim, como a que a Lanxess
está realizando aqui em Montenegro, que nos dão

As premiações do Ciclo Verde foram realizadas
nos dias 24 (em Montenegro) e 25 de novembro
(em Nova Santa Rita e Triunfo). Nas duas localidades, o júri – formado por representantes da Lanxess, secretaria de Meio Ambiente e mídia local
– escolheu os vencedores. Confira quais foram os
projetos gaúchos escolhidos:

Montenegro

Projeto Reaproveitamento de Água da Chuva (Escola Etelvino de Araújo Cruz)

Nova Santa Rita

Projeto Preservar e Recriar – Aprendendo na Prática (Escola Miguel Couto)

Triunfo

Projeto Socioambiental Amigos do Jacuí (Fernanda Xavier)
Projeto Água, um bem precioso (Escola Municipal Prof. Liberato Salzano Vieira da Cunha)

Para a construção da nova unidade de Butadieno da Braskem, já foram geradas 800 vagas
de trabalho diretas, das quais 227 são ocupadas por trabalhadores de Montenegro, 147 de
Triunfo e 26 de Nova Santa Rita. A planta entra
em operação em junho de 2012. O Butadieno é
a matéria-prima utilizada na indústria de pneus
e de borrachas em geral e deriva da nafta de
petróleo.

Programa Acreditar
O Grupo Odebrecht, a Prefeitura de Montenegro,
Senai e Braskem firmaram convênio no dia 9 de
agosto de 2011 para formação profissional de
montadores de andaimes. O curso faz parte do
Programa de Qualificação Profissional Continuada
ACREDITAR, que é desenvolvido nas obras que
a Odebrecht realiza e que tem por finalidade preparar pessoas locais para o mercado de trabalho,
com possibilidade de contratação no Projeto Butadieno 2, que está sendo construído pela Odebrecht na Unidade da Braskem no Polo Petroquímico
do Sul.
• Inscritos no curso de montadores de andaimes:
137
• Convocados: 86
• Evadidos: 18

• Certificados: 68
• Contratados na construção da Planta de Butadieno: 57 (84%)
De acordo com o responsável por pessoas e organização do Grupo Odebrecht, Danilo Morais, a
atividade de Montador de Andaime tem sido realizada por empresas especializadas, que trazem a
mão de obra de outros lugares. “Com este curso
queremos qualificar pessoas de Montenegro, permitindo a possibilidade de contratação de acordo
com a disponibilidade de vagas que surgem”, afirma.
As aulas teóricas foram ministradas na Estação da
Cultura, em Montenegro e as práticas na Unidade
do Senai de Montenegro.

Galpão de Reciclagem de
Nova Santa Rita
A Braskem realizou o projeto e a montagem de
dois galpões de reciclagem para Nova Santa
Rita, além de ter dado capacitação aos trabalhadores da cooperativa de reciclagem da
cidade. A construção dos galpões foi em uma
área cedida pela prefeitura, possibilitando a
criação da nova sede da Associação dos Trabalhadores de Prestação de Serviço, Catadores e Reciclagem de Nova Santa Rita, projeto
realizado pela empresa em parceria com o
Centro de Assessoria Multiprofissional, o Tecnosocial Unilasalle e a prefeitura da cidade. O
projeto permitiu um aumento de 100% na renda
dos trabalhadores, que reciclam por mês cerca
de 16 toneladas de resíduos, sendo 5,6 só de
plásticos.

AECO
Desde 2009 a Innova destina à Associação
Ecológica de Reciclagem da Ponte Seca
(AECO), localizada em um bairro carente do
município de Triunfo, seus resíduos de papel,
plástico e sucata metálica, resultado da coleta
seletiva realizada dentro da empresa. O material é reciclado, e a sua venda complementa a
renda de 11 famílias da região. A AECO é composta exclusivamente por mulheres, catadoras
de lixo, residentes no bairro.

Participantes do Programa Acreditar

Projeto Pescar

Innova e UNISC

A Unidade Projeto Pescar Braskem, localizada
em Nova Santa Rita, tem como objetivo proporcionar aos jovens de baixa renda com idades
entre 16 e 19 anos que estão cursando no mínimo o 8° ano do ensino fundamental e moram
em Nova Santa Rita, a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre mercado de trabalho,
fundamentos da qualidade, postura profissional, trabalho em grupo, valores morais e responsabilidade. O projeto já formou 157 jovens
no Curso de Iniciação Profissional em Eletricidade. Os participantes recebem bolsa auxílio,
plano de saúde, uniforme, cartão alimentação,
transporte e kit de ferramentas.

Em 2011, a Innova firmou convênio com a
UNISC – Universidade de Santa Cruz do Sul.
O objetivo é oferecer condições de inserção no
mercado de trabalho, por meio da capacitação
de aproximadamente 150 pessoas nos municípios de Montenegro, Triunfo, Pareci Novo e
São José do Sul. O curso conta com 200 horas
de aula teórico/prática e abrange as áreas de
serviços gerais, com conhecimento nas disciplinas de paisagismo, construção civil e reciclagem. Também com a UNISC, em 2010, a
Innova realizou o curso de auxiliar de cozinha e
atendimento, que beneficiou 25 moradores de
Montenegro.
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