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Fale com o Polo através do telefone 0800.643.1487

Horário de atendimento: segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h30min às 18h

Conselho Consultivo do Polo escolhe

nova coordenação para 2013
Na manhã do dia 1º de dezembro foi realizada a
quarta e última reunião trimestral do ano, com a presença do Conselho Comunitário Consultivo do Polo
(CCC) e os representantes das empresas.
A reunião, realizada no Castelo Kebach, em Montenegro, iniciou com o relato dos membros do CCC
que estiveram presentes no Segundo Encontro Nacional de CCCs na sede da Bayer, no Rio de Janeiro. O Conselho já começou a pensar no próximo
Encontro, que acontecerá no Polo do RS, em outubro de 2013.
Em seguida, os integrantes de Montenegro falaram
sobre a reunião com a população ocorrida no dia
21 de novembro. Os conselheiros apresentaram as
demandas obtidas no encontro, que serão respondidas pelos técnicos das indústrias do Polo e, posteriormente, repassadas aos interessados.
Além da avaliação das ações do Conselho em 2012,
a Reunião também definiu a nova coordenação do
CCC para o próximo ano. Ao final, foram discutidas
propostas de atividades especiais para 2013, ano
em que o CCC completa 10 anos de atuação.

A reunião trimestral foi realizada no Castelo Kebach, em Montenegro.

Confira a nova coordenação do Conselho Comunitário Consultivo
Coordenadores gerais:
Odila Lourdes Rubin de Vasconcelos
Antonio Luís dos Santos Castro
(representantes de Triunfo)

Primeiros Secretários:
Rosemari de Almeida Herrmann
Patricia Pereira
(representantes de Nova Santa Rita)

Segundos Secretários:
Fernando Caetano Maria
Agádio Albino Kraemer
(representantes de Montenegro)

2

Encerramento da

Campanha CCC em Ação
Ao final de 2012, a Campanha CCC em Ação 9 Anos com Você, promovida pelo Conselho Comunitário Consultivo com o apoio das empresas do
Polo Petroquímico do Sul, chegou a sua conclusão.
O projeto visou mostrar tudo que já foi feito pelo
CCC até então, destacando a imagem e a importância dos conselheiros nos projetos e na comunicação da população com o complexo industrial.
Em comemoração aos nove anos de formação do
CCC, a Campanha divulgou intensamente o Conselho, mostrando amplamente às comunidades
vizinhas ao Polo a sua função, bem como projetos
realizados nas cidades de Triunfo, Nova Santa Rita
e Montenegro.
Entre os muitos materiais de divulgação da Campanha, foram produzidos mais de 30 anúncios nos
jornais locais, dezenas de spots de rádio de um
minuto veiculados em quatro emissoras de rádios
da região e quatro outdoors distribuídos nos três
municípios. Além disso, o site oficial (www.falecomopolo.com.br) e as redes sociais (facebook.com/
falecomopolo e twitter.com/falecomopolo) ajudaram a noticiar amplamente a Campanha.

Mais de 30 anúncios,
dezenas de spots
de rádio e 4 outdoors
divulgaram o CCC
em 2012.

COFIP realiza primeira reunião
O Comitê de Fomento Industrial do Polo –
COFIP/RS promoveu sua primeira reunião
com todos os seus representantes, no dia 7
de dezembro, no auditório da PE6/Braskem.
No encontro, o diretor administrativo do Comitê, Sidnei Anjos, resgatou os objetivos e o
papel do COFIP, que é formado por representantes de dez empresas instaladas no
distrito industrial de Triunfo e Montenegro.
Estes representantes estão divididos em

comissões e grupos técnicos, além do Conselho de Administração, Fiscal e Executivo.
Dos 117 membros, 90 estiveram presentes
ao encontro.
Durante a reunião, Sidnei apresentou a marca que a partir de agora identifica o Comitê,
além do site (www.cofiprs.com.br) que está
no ar com diversas informações relevantes
sobre as ações estratégicas e de promoção

geral

do desenvolvimento das empresas associadas.
Antes de finalizar o encontro, foi passado
um vídeo institucional que contempla a criação e os objetivos do COFIP e um breve
histórico de cada empresa representada:
Borealis, Braskem, Innova, John Deere,
Lanxess, Masisa, Momentive, Oxiteno, Polo
Films e White Martins.

O distrito industrial envolve mais
de oito mil profissionais em 13
plantas industriais, as quais
correspondem a um PIB Polo
de 16 bilhões de reais e geram
um retorno anual de 1,4 bilhão
de reais em impostos.”
Sidnei Anjos
Diretor administrativo do COFIP
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Conheça o SICECORS e a
Política de Resíduos Sólidos
Em 2010, o Brasil aprovou a Lei nº 12.305 que instituiu a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Essa política procura organizar a forma como o país trata o lixo, incentivando a reciclagem e
a sustentabilidade.
A PNRS objetiva a prevenção e a redução na geração de resíduos,
tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da
reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (o que tem valor
econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação
ambientalmente adequada dos rejeitos (o que não pode ser reciclado ou reutilizado).

Ela institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de
resíduos: dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de manejo dos resíduos
sólidos urbanos na Logística Reversa dos resíduos e embalagens
pós-consumo.
A Política de Resíduos Sólidos criou metas visando a eliminação
dos lixões e estabeleceu instrumentos de planejamento nos níveis
nacional, estadual e municipal, além de impor que os estabelecimentos privados elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Antecipando-se na gestão integrada, o SICECORS (Sistema Centralizado de Controle de
Resíduos Sólidos) realiza a gestão conjunta de diversos resíduos gerados nas empresas do
Polo Petroquímico, com alguns exemplos abaixo:

· Coleta e envio de
lâmpadas fluorescentes
para descontaminação;
· Envio de pilhas e baterias
alcalinas para reciclagem;
· Tratamento de resíduos
de saúde, coleta,
esterilização em
autoclave e disposição
no aterro sanitário;

Vista aérea do SICECORS dentro do complexo industrial.

· Destinação de pneus e mangueiras de
borrachas para reciclagem em cimenteira;

Patrocínio

EXPEDIENTE
Coordenação • Empresas do Polo Petroquímico do Sul
Execução • Argerick Comunicação

· Destinação de óleos lubrificantes
usados para re-refino.

Iniciativa

Tiragem • 10.000 exemplares
Impressão • Gráfica Ibiá

Empresas participantes

Polo e Comunidades é uma publicação gratuita do Polo Petroquímico
do Sul e do Conselho Comunitário Consultivo do Polo.
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