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Moradores do 
Planalto Cauípe 
e Cumbuco 
visitam a CSP

Conheça as ações de preservação 

ambiental da CSP 

Dona Lúcia Nóbrega é um exemplo de dedicação às 

crianças e mulheres do Cumbuco.

Venha conosco

Confira 
os números
do PJO

Você trabalhou na obra da CSP? Está procurando um novo emprego ou quer se tornar um empreendedor? Então, procure o 
novo endereço do Programa Janela de Oportunidades (PJO): Sine Pecém, rua Francisco Cancio, sem número, bairro do 
Pecém, em São Gonçalo do Amarante. As palestras acontecem todas as sextas-feiras, às 14 horas.
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Superação e dedicação. Essas são as melhores 
palavras para resumir a história de Lúcia 
Nóbrega, de 54 anos, moradora há 34 anos da 
comunidade do Cumbuco. Dona Lúcia ficou 
viúva cedo. Teve que trabalhar muito, venden-
do bijuterias artesanais nas praias da região. 
Mas foi assim que ela conseguiu sustentar a 
família. Pensa que a artesã parou quando os 
quatro filhos cresceram? Nada disso. Aprovei-
tou a energia que tem de sobra para se dedicar 
à comunidade, principalmente às crianças e 
mulheres.

Foi assim que começou uma nova fase na vida 
de dona Lúcia. Primeiro na Associação das 
Mulheres do Cumbuco, onde ela atua há 15 
anos. Entre outras atividades, dona Lúcia é 
líder de um grupo de artesãs, que fazem 
colares com sementes de açaí e peças de 
crochê. Depois, veio o trabalho na Pastoral da 
Criança da Igreja Católica.

Uma vida de superação 
e dedicação à comunidade

Todas as sextas-feiras, na terceira semana do mês, 
a pastoral reúne cerca de 60 meninos e meninas 
de até oito anos, na Praça do Cumbuco. E dona 
Lúcia se solta. Veste até fantasia de palhaço para 
brincar com a garotada. Além disso, ensina as 
crianças a respeitarem o meio ambiente, produ-
zindo carrinhos com garrafas PET. Grande lição. 
Nada de jogar esse material na rua ou na praia.

Nem tudo é brincadeira. Dona Lúcia e a pastoral 
acompanham um grupo de oito gestantes. 
Conversam para checar se está tudo bem com a 
saúde das futuras mamães e dos bebês. E dão 
dicas e orientações sobre os cuidados na gravidez. 
Essas ações representam uma luz na vida da 
moradora: “O trabalho social me realiza”. Outra 
realização é ver o filho Hilário Nóbrega trabalhan-
do na Coqueria da CSP. “Nem sei dizer o orgulho 
que eu sinto quando vejo Hilário com a farda da 
siderúrgica”, confessa. É isso aí, dona Lúcia, 
parabéns pela sua garra e liderança. 

Foi uma oportunidade para conhecer todas as 
áreas da empresa. Também de matar a curiosi-
dade, perguntar, tirar dúvidas e ver de perto 
como funciona uma grande indústria como a 
CSP e a produção de placas de aço. Um grupo de 
25 moradores do Planalto Cauípe e Cumbuco, 
em Caucaia, visitou a siderúrgica em setembro. A 
ação faz parte do Programa de Visita das Comu-
nidades, que já recebeu 800 pessoas de diversas 
localidades vizinhas ao empreendimento.

Trabalhadores desmobilizados encaminhados para processos seletivos: 8.543
Participantes nas oficinas de orientação profissional: 4.181
Vagas disponibilizadas no CIPP: 4.285
Admitidos na região do CIPP: 1.893
Participantes nas Rodadas de Oportunidades: 1.578
Admitidos nas contratadas das CSP: 1.334
Oficinas de orientação profissional: 47
Rodadas de oportunidades: 30 

Alegria, plateia lotada, gente de todas as idades, 
olhos atentos, pipoca, refrigerante e um filme para 
garantir a diversão. A primeira parceria da CSP 
com o Cine Ceará foi um sucesso. Foram dois dias 
do projeto Curta CSP, na programação do Cine 
Ceará, com cinema ao ar livre e de graça no 
Planalto Pecém e na Praça Matriz de São Gonçalo 
do Amarante. Tem coisa melhor? E lotou, viu. 
Foram 400 pessoas para assistir ao desenho 
animado brasileiro “As Aventuras do Pequeno 
Colombo”.

Na Praça Matriz, o almoxarife Cícero Severo 

Filme e diversão de graça com muita animação no Curta CSP

O uso consciente da água é uma das maiores preocupações do cearense, e nós 
aqui da CSP também estamos totalmente engajados no uso racional deste 
recurso. Estamos sempre atentos para o uso de forma responsável, tanto que 
nossos processos operam com uma taxa de recirculação de 98% do total 
consumido na usina. Você sabia? Além disso, temos sistemas de captação e 
tratamento de efluentes. Acreditamos que, todos juntos, podemos fazer a 
diferença e proteger também o meio ambiente. Você, certamente, também já 
faz a sua parte em casa. Mas vamos a algumas dicas para deixar boas atitudes 
sempre fresquinhas na nossa cabeça?

Se liga na dica!

Agora vamos a algumas dicas que servem para todos nós

aproveitou o Dia das Crianças para levar a família 
toda. Cícero, a esposa Roberta Silva e os filhos 
Aryan Silva, de sete anos, e Thayla Silva, de apenas 
quatro meses, estavam entre as centenas de 
pessoas que ocuparam a estrutura de cadeiras 
montada pela CSP. 

“Sou fã do Mickey e do Homem-Aranha, mas 
nunca tinha visto um filme na tela grande. Só na 
TV e no tablet. Aqui é muito mais divertido”, 
aprovou Ayran. “Nunca vi um projeto como esse 
na região. É bom demais”, comentou o pai. A 
aposentada Raimunda Pereira, de 88 anos, 

também não perdeu a chance: “adoro cinema e 
sempre assisto a filmes, mas perto de casa é muito 
melhor”.

Pensa que foi diferente na Praça do Mutirão do 
Planalto Pecém? Lá, o projeto foi realizado no dia 
11 de outubro. E com a mesma festança. A gerente 
de hotel e voluntária da Associação Pecém Eu Te 
Amo, Silvanez Alves, ficou emocionada. “Estou 
muito feliz de ver a comunidade reunida na praça 
e crianças brincando. Parece um filme, é como se 
voltasse a minha infância”, afirmou.

Pg.4

Pg.5

Pg.2e3

Começa o Ciclo 3 
do IDG, com recursos 

de R$ 1,5 milhão

os números

1. Use a vassoura e não a 
mangueira para limpar o 
quintal e a calçada. 

2. Tome banhos rápidos. 
Cinco minutos é suficiente 
para ficar limpinho.

3. Deixe para lavar vários pratos e panelas 
de uma vez. Feche a torneira enquanto 
estiver passando o detergente. Para escovar 
os dentes, só abra a torneira para enxaguar.

4. Faça manutenção e 
consertos. Vazamento na 
pia, no banheiro ou na 
tubulação e torneira 
pingando geram 
desperdício.

5. Deixe para lavar as 
roupas uma vez por semana 
Se você juntar várias peças, 
vai sair bem mais barato do 
que lavar todo dia.
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Comunidade e CSP celebram conquistas 
e novas parcerias.

A voz das lideranças

M E I O  A M B I E N T E

Confira os projetos selecionados para o Ciclo 
3 do Ideia da Gente 

Protegendo os nossos animais e a vegetação

Voluntários da Alegria CSP: um dia de festa para 
as crianças da comunidade da Parada

* A partir da próxima edição, leia uma série especial e saiba todos os detalhes de cada projeto.

Foi uma festa linda. O auditório do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Ceará (IFCE) – Campus Avançado do Pecém 
ficou lotado. Com direito ao resgate da tradição 
nordestina, por meio de danças e trajes típicos, 
os convidados assistiram ao show realizado pelo 
projeto Vozes & Artes – um dos projetos benefi-
ciados no ciclo 2. A decoração também foi bem 
regional, inspirada no artesanato de fuxico. Teve 
até uma exposição com artigos produzidos nas 
iniciativas já apoiadas no Programa Ideia da 
Gente (IDG). Esse foi o clima danado de bom no 
evento que marcou o encerramento do Ciclo 2 e 

o lançamento do Ciclo 3 do IDG, idealizado pela 
Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP).

O Ciclo 2 investiu R$ 1,1 milhão em nove projetos 
das comunidades vizinhas à CSP para melhorar 
as suas vidas e transformar a realidade de 
muitas pessoas. Resultado esse que já podemos 
sentir ao final de um ano de capacitação das 
entidades. E agora já começa o Ciclo 3, cheio de 
novidades. O número de iniciativas apoiadas 
aumentou para 12. Nessa edição, a siderúrgica 
tem a empresa Phoenix do Pecém como parceira, 
apoiando o projeto Parada Cultural Os recursos 

serão de R$ 1,5 milhão somente da siderúrgica. 
É mais dinheiro para que a população, com 
muita criatividade e força de vontade, encontre 
soluções para os seus desafios.

“Os 17 projetos que apoiamos nos dois primeiros 
ciclos atingiram os resultados esperados. Com 
certeza, o Ciclo 3 também será bem-sucedido, 
confirmando a importante construção do 
programa para o desenvolvimento da região”, 
avalia o gerente geral de Sustentabilidade e 
Competitividade da CSP, Erasmo Pereira.

Teve piscina de bolinhas, cama elástica, castelo 
inflável, algodão-doce e muita pipoca. E não 
podia faltar distribuição de brinquedos e recrea-
ção com histórias infantis. Claro, que a garotada 
aproveitou até o último minuto e com toda a 
energia do mundo. Afinal, era a festa de Dia das 
Crianças da comunidade da Parada, em São 
Gonçalo do Amarante. E num lugar muito 
especial: o Parque Botânico do Ceará, em 
Caucaia. Mais cara de infância, impossível.

A festa foi realizada no dia 15 de outubro pela 
própria comunidade e pelo Posto de Saúde da 
Prefeitura de São Gonçalo. Com apoio da CSP e 

de outras empresas da região, os Voluntários da 
Alegria CSP se mobilizaram para participar da 
organização. Formado por empregados da 
empresa, o grupo levou a estrutura de minipar-
que infantil. 

Mas os preparativos começaram bem antes. 
Os voluntários fizeram uma campanha de 
arrecadação de presentes na CSP.  Quase 500 
brinquedos foram doados. 

Luís Carlos Mesquita, de 11 anos, ganhou um 
Power Ranger Zack. “Curti muito e quero a 
coleção toda. Sou fã da série”, disse o garoto. 
A família mora no assentamento Nova Vida. 

Já o irmão dele, Luís Fabiano Mesquita, de 4 anos, 
realizou um sonho: ter uma bola de futebol “dente de 
leite”. Se já gostava de jogar, agora que o Fabiano não 
perde uma pelada. 

O gerente de Integração de Processos Financeiros da CSP 
e Voluntário da Alegria, Alexandre Marins, também ficou 
feliz: “já participei dessa ação em outros anos e é sempre 
emocionante, pela oportunidade de se aproximar das 
comunidades, principalmente, das crianças”. Já a coorde-
nadora do posto de saúde Lívia Rocha afirma que o apoio 
dos Voluntários da Alegria foi fundamental para o 
sucesso da festa.

Você sabia qual o tamanho do 
terreno da CSP? São 998 hectares, 
sendo 571 construídos. Vamos 
explicar. Dentro da siderúrgica, 
cabem quase 1.000 campos de 
futebol. Para construir uma indústria 
como essa, é preciso toda a atenção 
com os animais e a vegetação da 
região, não é verdade? É o que 
chamamos de fauna e flora. E esse 
cuidado vem marcando a história da 
CSP desde o início da construção até 
hoje. E vai continuar sempre. 

Não é só isso não. Tem que cuidar dos 
bichos. E sabe quantos animais foram 
resgatados? Mais de cinco mil duran-
te o processo de resgate da fauna, 
que antecedeu a construção da nossa 

usina. Foram identificadas 90 
espécies ao todo. Dava para uma 
Arca de Noé, com direito a gato do 
mato, jiboia, preá, escorpiões, jacu, 
rolinha, raposa, tatu-bola e até 
iguana, entre outros.

Os animais resgatados foram 
examinados e os que estavam 
doentes ou feridos tiveram até 
tratamento com veterinário. Em 
seguida, receberam o implante de 
um chip de computador, para que 
pudessem ser rastreados e acompa-
nhados. Depois, foram levados para 
a Estação Ecológica do Pecém, 
voltando para a natureza. Essas são 
algumas das ações da CSP para a 
preservação ambiental na região.

Projeto* Comunidades Cidades
Usina de Beneficiamento da 
Casca do Coco Verde

Taíba São Gonçalo do Amarante

Nutry Polpas Lagoa do Desterro São Gonçalo do Amarante 
Taib’Art Taíba São Gonçalo do Amarante
Transformando Vidas Pecém São Gonçalo do Amarante
Vida em Movimento Acende Candeia São Gonçalo do Amarante
Parada Cultural (Apoio Phoenix) Parada São Gonçalo do Amarante
Esporte para Todos Icaraí Caucaia
Reflorestar e Florescer com Saúde Jandaiguaba Caucaia
Tecendo Vidas Jurema Caucaia
Pracajú Matões Caucaia
Cumbuco nas Ondas do Rádio Cumbuco Caucaia

Caroá
Boca da Picada, Siupé, Sede São Gonçalo do Amarante, Croatá, 
Ipiranga, Planalta Cauípe, Salgado dos Moreiras, Sitio do Meio, 
Nucleo B e Xixá

São Gonçalo do Amarante, Caucaia e Pentecoste 

“O nosso projeto não existiria sem o 
apoio da CSP. Tivemos apoio do Ciclo 2 
e também teremos no Ciclo 3. Com isso, 
vamos poder oferecer novas atividades, 
como aulas de balé clássico e escolinha 
de futsal. ”

Rochele Moreira, coordenadora do 
Parada Cultural

“A casca de coco verde é usada no 
estofado de carro, mantas para encos-
tas e colchões ortopédicos. Agora, com 
o Ideia da Gente, será possível fazer isso 
em nossa comunidade, com geração de 
emprego e renda pro nosso povo.”

Cristiane Barros, coordenadora da 
Usina de Beneficiamento da Casca 
do Coco Verde

"A gente já oferece esportes na comuni-
dade, mas apenas para os jovens. 
Agora, com o apoio do IDG, vamos nos 
voltar para os idosos, ampliando nossa 
atuação. Também vamos poder 
comprar equipamentos e contratar 
profissionais.”

Monaliza Lima Andrade, facilitadora 
social do Vida em Movimento.

"Nossa vila de pescadores é pequena, 
mas não nos comunicamos direito e 
não sabemos de coisas importantes. 
Com o apoio do IDG, vamos criar uma 
rádio comunitária para falar do que 
precisamos e contar a história dos 
moradores." 

Francisco Ari Silva, integrante do 
Cumbuco Nas Ondas do Rádio.

Cuidado e preservação: cinco mil bichos foram resgatados pela 

CSP e alguns receberam um microchip, como esse cassaco

Início da identificação das 
espécies da fauna e flora na área 
da CSP

2008
Início do resgate de animais e 
reinserção na Estação Ecológica do 
Pecém

2009

Início da produção de mudas no 
Viveiro Florestal da CSP (2010)

2010
Fevereiro. 
Início do plantio de 150 mil mudas na 
Estação Ecológica do Pecém

2011
Junho
• Lançamento do livro "Fazendo 
o Certo, Certo, da Maneira Certa"
• Inauguração do Viveiro 
Florestal da CSP

2013

Janeiro
• Conclusão do trabalho de 
reflorestamento, com plantio de 
320 mil mudas

2014

Agosto
• Plantio de 148 mil mudas na área 
interna da CSP
• Inauguração do Banco de 
Sementes da CSP no Parque 
Botânico do Ceará

2013

Setembro
• Recebimento pela CSP do 1º 
Certificado de Regularidade de 
Reposição Florestal no Ceará

2013
Dezembro
• Recebimento do 2ª Certificado de 
Reposição Florestal no Ceará

2013
Março
• Realização do 1º plantio de mudas 
nas comunidades

2014

Conheça a linha do tempo das nossas ações de 
meio ambiente
Saiba um pouquinho mais sobre tudo que a CSP vem fazendo, desde o início do projeto, para proteger o meio ambiente da nossa região. Levan-
tar um empreendimento do porte da CSP não é fácil, por isso tivemos muitos cuidados com a fauna e a flora da nossa vizinhança e continua-
mos sempre de olho, incluindo as comunidades no diálogo e compartilhando conhecimento, que é algo que ninguém tira da gente, não é 
mesmo?

Linha do Tempo
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