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5º Simulado de emergência do Polo
Exercício envolveu mais de 5 mil pessoas

Ocorreu no dia 14 de setembro o 
exercício simulado de Evasão Ge-
ral do Polo Petroquímico de Triunfo. 
A quinta edição envolveu mais de 
5.200 pessoas das empresas Ar-
lanxeo, Braskem, BRK Ambiental, 
Innova, Oxiteno e White Martins.

O simulado foi organizado pelos 
grupos técnicos PAM e PAM Médi-
co e Comissões de Gestão de Cri-
ses e de Infraestrutura do COFIP e 
teve como objetivo principal avaliar 
e aprimorar os processos, além de 
reforçar a cultura dos trabalhado-

res do Polo para situações reais de 
emergência.

Segundo o diretor administrativo 
do Comitê de Fomento Industrial 
do Polo (COFIP-RS), Sidnei Alves 
dos Anjos, o exercício foi baseado 
em um cenário real de emergência 
tecnológica, com atendimento às 
vítimas e necessidade de evasão 
de plantas e bloqueio das vias de 
acesso. “A simulação foi de um va-
zamento em um tanque de nafta da 
Braskem, resultando em explosão 
com seis vítimas, que foram estabi-

lizadas e três delas encaminhadas 
para hospitais de referência”, expli-
ca Sidnei.

Foi exercitada, também, a remoção 
de pessoas do perímetro industrial 
correspondente ao cenário do risco 
simulado, por meio de transporte 
coletivo para fora do Polo, em área 
de total segurança.

Para os organizadores, o treinamen-
to atingiu plenamente os objetivos 
desta edição, além de trazer impor-
tantes subsídios para aperfeiçoa-
mento na gestão dos processos.
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Parceria entre COFIP e Universidade La Salle

Parceria entre COFIP e Feevale para
pós-graduação em gestão

Curso de graduação, pós-graduação e extensão

Gestão em Processos Industriais Químicos e Petroquímicos

O COFIP firmou parceria com a 
Universidade La Salle, oferecendo 
descontos de 10% a 20% para os 
associados do Comitê.

O convênio é estabelecido para 
os cursos de pós-graduação lato 
sensu e stricto sensu, graduação 
e extensão, nos semestres letivos 
de 2017/2 e 2018/1, direcionando 

como público da cadeia produtiva 
das empresas associadas (Arlan-
xeo, Braskem, BRK Ambiental, He-
xion, Innova, John Deere, Masisa, 
Oxiteno, Polo Films e White Martins).

No dia 25 de outubro ocorreu a reu-
nião do conselho do COFIP com a 
FEEVALE, com o propósito de ava-
liar o projeto de curso de pós-gra-
duação em Gestão em Processos 
Industriais Químicos e Petroquími-
cos.

O alinhamento para uma especiali-

zação focada na cadeia produtiva 
do COFIP visa trazer um diferencial 
em relação aos programas existen-
tes para o desenvolvimento de ges-
tores.

O conteúdo contempla técnicas de 
gestão de processos petroquímicos 

em geral, através de conceitos con-
temporâneos de produção, segu-
rança do trabalho e de processos, 
meio ambiente, gestão da qualida-
de e produtividade, gestão de pes-
soas e normas técnicas específicas 
aplicáveis à área.



Missão
Promover sinergias e articulação empresarial, 
representar os interesses dos associados e 

criar um ambiente competitivo para o desenvol-
vimento sustentável da região.

Visão
Ser reconhecido como modelo de gestão 

estratégica, agregação de valor e agente de 
desenvolvimento pelas empresas associa-

das, agentes públicos, entidades privadas e 
sociedade.
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Realização

Planejamento Estratégico
No Planejamento Estratégico realizado pelo Comitê, foram definidas as novas missão e visão do COFIP RS:

Convênio COFIP e Feevale
Cursos de pós-graduação

O COFIP também firmou convênio 
com a FEEVALE nos cursos de pós-
-graduação lato sensu (Especializa-
ção e MBA) para os colaboradores 
diretos das empresas associadas. 

Através do convênio, a universida-
de irá conceder desconto de 10% 
para os associados do Comitê.

O Comitê também está prospectan-
do a formalização de convênio com 

outras universidades locais.

De forma geral, os cursos têm du-
ração de 2 anos. As informações 
estão disponíveis no site
www.feevale.br/pos.


