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Planejamento Estratégico
Comitê promove seu primeiro
encontro visando ações para o
período 2013/2015
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das cidades vizinhas do Polo
busca benefícios para todos
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Inovação Tecnológica
e Sustentabilidade
COFIP e parceiros criam
projeto para reúso de
efluentes industriais

União que faz a diferença
ASSOCIADAS COFIP REALIZAM TREINAMENTO INTEGRADO DE NRs
A Comissão de Recursos Humanos do COFIP
deu início ao treinamento integrado de NRs Normas Regulamentadoras, números 33 e 35.
A iniciativa foi promovida antes da inauguração
do CIT - Centro Integrado de Treinamento.
O treinamento foi realizado na Lanxess KEL,
de 24 a 28 de junho. As empresas Borealis,
Polo Films, Lanxess e Momentive utilizaram a
área da White Martins para realização da parte
prática do treinamento, concluída no dia 28 de
junho.
Participaram do treinamento 20 colaboradores
no total, sendo cinco da Lanxess KEL, três da
Lanxess PBR, três da Momentive, cinco da
Polo Films e quatro da Borealis. Essa importante integração entre as empresas do complexo industrial trouxe sinergia e otimização de
custos para todas as envolvidas.

Colaboradores realizaram treinamento integrado entre os dias 24 e 28 de junho

Planejando o futuro
COFIP REALIZA ENCONTRO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Cerca de 40 representantes do Conselho,
Comissões e Grupos Técnicos que formam o
COFIP estiveram reunidos no dia 21 de março
para o primeiro Encontro de Planejamento Estratégico, com foco no período 2013/2015. O
encontro aconteceu durante todo dia na sede
do Comitê, localizada na Casa Rosa, junto à
Estação Ambiental Braskem, no Polo Petroquímico.
Os grupos apresentaram e validaram suas
iniciativas e projetos no Conselho de
Administração. A evolução das ações será
acompanhada nas reuniões ordinárias do
Conselho do COFIP.
Foram elencadas 38 ações estratégicas no
contexto das dez Comissões e Grupos Técnicos. Abaixo, os objetivos de algumas das
ações estratégicas:

• O fortalecimento do Conselho Comunitário Consultivo, através dos seus 30
Conselheiros, que atuam como canal de
comunicação entre o COFIP e comunidades

de Triunfo, Montenegro e Nova Santa Rita;
• A implantação de um centro integrado de
treinamento no perímetro do COFIP;
• A análise de alternativas para sinergia e
melhoria em mobilidade de pessoas;
• A análise de alternativas para comunicação integrada de dados por fibra ótica,
visando melhorar a qualidade da comunicação, alternativa de backup cópia de segurança e redução de custos;
• O estudo de alternativas para reúso de
efluentes tratados no SITEL;
• A gestão de resíduos compartilhados entre as empresas do COFIP;
• O aumento da confiabilidade da rede
elétrica do Polo Industrial de Montenegro
e do Polo Petroquímico de Triunfo;
• A consolidação do modal ferroviário,
hidroviário e cabotagem como solução
logística integrada entre as empresas do
COFIP, buscando a redução de caminhões
nas estradas e da emissão de CO2, a diminuição do risco com acidentes e a elevação da competitividade das soluções.

TREINAMENTO PARA
USO DO GED
O COFIP realizou no dia 24 de julho
o primeiro treinamento para uso do
sistema de Gerenciamento Eletrônico
de Documentos – GED, que em breve
estará disponível para utilização pelos
integrantes das comissões e grupos
técnicos que compõem o Comitê.
A implantação da ferramenta, via
site do COFIP, irá facilitar o acesso
a documentos que poderão ser compartilhados pelas comissões e a informações que serão divulgadas para
os públicos de interesse.
O encontro aconteceu em uma das
salas de treinamento do Senai, junto
à Administração da Braskem/UNIB 2
RS, no Polo Petroquímico. A atividade
foi conduzida por Lucas Silveira, da
empresa Trunfo Marketing Interativo,
responsável pela construção do site do
COFIP, e pelo Diretor Administrativo do
mesmo, Sidnei Anjos.

Interface do GED no site do COFIP
A Presidente do Conselho Marcia Cunha Silva abriu o evento e o Diretor Administrativo conduziu a reunião
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Agenda Polo Desenvolve

PARCERIA COFIP X SESI

REUNIÃO DISCUTE PLANO DE TRABALHO PARA 2013
A sede do COFIP foi o espaço utilizado para
a primeira reunião de 2013 da Agenda Polo
Desenvolve, no dia 19 de junho. Além do
COFIP, na pessoa do Diretor Administrativo,
participaram do encontro representantes das
Secretarias e Associações de Comércio e
Indústria de Montenegro, Nova Santa Rita e
Triunfo.
O encontro teve como pauta a avaliação das
ações estratégicas conjuntas, elencadas pelo
Comitê em 2012: mobilidade urbana, formação/qualificação de pessoas e segurança
público-privada.
Segundo o Diretor, “esta reunião foi um importante momento de retomada das discussões

com os representantes das administrações
municipais empossadas este ano. O foco dos
trabalhos é a tomada de decisões na busca de
soluções compartilhadas, que tragam benefícios não só para as empresas que integram o
COFIP, como para as comunidades ao seu
entorno, já que estão diretamente envolvidas,
como é o caso da mobilidade urbana”.
As reuniões da Agenda Polo Desenvolve serão
trimestrais e a próxima ocorrerá no mês de setembro, na cidade de Triunfo.
Além dos representantes dos três municípios
próximos ao Polo, também esteve presente
como convidado para abordar o tema
“Mobilidade Urbana” o consultor Paulo Menzel,
da Intelog – Inteligência em Gestão Logística.

O COFIP está construindo uma importante
parceria com o SESI. O público-alvo
consiste nos nove mil empregados
diretos e indiretos da cadeia de indústrias
instaladas no perímetro do Comitê.
Os eixos de avaliação são nas áreas
da Educação, Saúde, Lazer e Cultura.
O projeto está sendo analisado entre
o COFIP (através de sua Comissão de
Recursos Humanos) e o SESI.
Um plano de divulgação dos produtos
e projetos SESI será potencializado
através dos veículos de comunicação
do COFIP.

PROJETO CIT
Com a união de esforços da Secretaria
de Desenvolvimento e Promoção do
Investimento - SDPI, da Secretaria
de Indústria, Comércio e Turismo de
Montenegro - SMIC e da Momentive,
empresa associada ao COFIP, está
sendo planejada a implantação do CIT
- Centro Integrado de Treinamento
para a indústria.
No local, haverão salas de treinamento
e auditório para eventos. O cronograma de implantação será definido ainda
em 2013.

Representantes avaliaram ações estratégicas visando soluções compartilhadas

Inovação Tecnológica e Sustentabilidade
CONHEÇA O PROJETO PARA O PROGRAMA DE APOIO AOS POLOS TECNOLÓGICOS
O COFIP, em linha com seu planejamento
estratégico 2013/2015 e na dimensão sustentabilidade, estabeleceu parceria com a
Universidade FEEVALE através do Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental, visando participação em Edital da
Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do
Sul, em atendimento às ações de apoio ao
desenvolvimento aos Polos Tecnológicos do
Estado.
O projeto concorre com outras iniciativas e
tem como objetivo complementar as práticas
de sustentabilidade e melhoria contínua no
processo de tratamento e reúso de efluentes
industriais do Polo Petroquímico, através da
implementação de Processos de Separação de
Membranas (PSM) para o tratamento de efluentes industriais. O projeto visa a recuperação
e o remanejo da água e, consequentemente, a

obtenção de uma redução dos custos ambientais e de processo.
A implantação do PSM contribuirá de forma
efetiva na diminuição do volume de água
captado e no volume de efluentes a serem
tratados.
Entretanto, este projeto não visa somente a
implantação de novos equipamentos em uma
determinada empresa, mas sim contribuir com
o país no desenvolvimento desta importante
técnica de tratamento de água e efluente.
Outro aspecto importante do projeto é quanto à
formação e capacitação de recursos humanos
na área de novas tecnologias e conceitos de
tratamento de água e efluentes.
Esta formação será concretizada através da
realização de treinamentos técnicos aos fun-

cionários da empresa sobre a nova tecnologia,
bem como pelo desenvolvimento de dissertações que serão realizadas ao longo deste
projeto.

O projeto vai ser desenvolvido através da parceria entre:
• Comitê de Fomento Industrial do Polo RS
(COFIP);
• Superintendência de Tratamento de Efluentes Líquidos e Resíduos Sólidos da CORSAN (SITEL);
• Laboratório de Corrosão, Proteção e Reciclagem de Materiais (LACOR) – UFRGS;
• Universidade FEEVALE.

Informativo do Comitê de Fomento Industrial do Polo RS
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Atuação no meio acadêmico

COFIP PARTICIPA DA SEMANA ACADÊMICA DE ENGENHARIA QUÍMICA NA ULBRA
O COFIP fez sua primeira participação
em evento externo ao Polo como um dos
patrocinadores da 1ª Semana Acadêmica,
promovida pelo Diretório Acadêmico de
Engenharia Química da ULBRA – Universidade Luterana do Brasil/Canoas, entre os
dias 13 e 17 de maio.
Além da presença em um espaço
institucional no saguão do Prédio 6
da Universidade, local onde aconteceu
toda a programação, o COFIP esteve
representado nas palestras dos dias
15 e 16. Éder Felipetto, da Braskem/
Unib e Paulo Lemos, da Innova, falaram
respectivamente sobre “Plástico Verde: O
Conceito” e “Gerenciamento de Riscos”.
Segundo o Diretor Administrativo do
COFIP, “a vinculação do Comitê com esta
Semana Acadêmica faz todo o sentido,
uma vez que o profissional de Engenharia
Química é uma peça-chave dentro dos
programas integrados de desenvolvimento

continuado de competências da cadeia
desta indústria”.

promoção do desenvolvimento econômico
e social.

Sidnei ressaltou que o convite do Diretório Acadêmico foi uma oportunidade
na divulgação do COFIP, o qual deseja ser
reconhecido pelas empresas associadas
como um agente estratégico de agregação
de valor na gestão dos negócios e pelos
agentes da sociedade como parceiro na

A presidente do Diretório Acadêmico promotor do evento, Bianca Farias, avaliou
como positiva a participação e o apoio do
COFIP para a concretização desta primeira edição da Semana Acadêmica, que envolveu cerca de 250 alunos de todos os
cursos de Engenharia da Universidade.

COFIP montou estande para divulgar as ações e iniciativas do Comitê

Melhorando as vias de acesso
COFIP realiza contratação para
conservação no anel viário do
Polo.
Buscando melhor visibilidade, a carta-convite COFIP 001/2013 compreendeu uma intervenção, nos meses de
junho e julho, para o corte e remoção
de vegetação ao longo do canteiro central e laterais da via de contorno do Polo
Petroquímico.

Canteiro e laterais da via de contorno do Polo passaram por melhorias

EXPEDIENTE
Realização

04

Empresas associadas
Imagem da capa · Innova S/A · Fotografia: Isaias Mattos
Execução · Argerick Comunicação
Tiragem · 2.000 exemplares
Impressão · Gráfica Grafocem
COFIP INFORMA é uma publicação gratuita do COFIP ·
Comitê de Fomento Industrial do Polo RS

Informativo do Comitê de Fomento Industrial do Polo RS

