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Morador da sede de São Gonçalo do Amaran-
te, Raimundo Nonato Bezerra encontrou a 
sua missão em outra localidade: a comunida-
de do Bolso. Mais precisamente na escola 
municipal Manoel Pereira de Brito, onde tem 
a responsabilidade de diretor. “É um grande 
desafio administrar um colégio numa região 
com tantas dificuldades. Mas isso também dá 
motivação porque você passa a ter um papel 
importante como liderança na transformação 
dessa realidade”, diz orgulhoso.

Quem ouve o professor Nonato falar, pensa 
que ele sempre esteve na sala de aula. Mas 
não foi bem assim. Nonato começou a 
trabalhar no comércio de peças para carros. 
Teve uma experiência, quando era muito 

Uma aula de como servir à comunidade

Esportes e lazer para crianças e jovens da Parada

Nessa edição, iniciamos uma série de repor-
tagens sobre os projetos apoiados pelo Ciclo 
3 do programa Ideia da Gente (IDG), ideali-
zado e realizado pela CSP. Na primeira 
matéria, vamos falar sobre o Parada Cultu-
ral, que tem uma missão muito bonita: 
cuidar da garotada e adolescentes da 
comunidade da Parada, em São Gonçalo do 
Amarante. 

A localidade está crescendo com o desen-
volvimento do Complexo Industrial e Portu-
ário do Pecém (CIPP).

A formatura foi um momento muito especial, com direito a uma visita 
técnica à CSP antes da entrega dos certificados. Ao todo, 86 ex-trabalhado-
res da obra da siderúrgica participaram dos cursos promovidos pelo Projeto 
Janela de Oportunidades (PJO), realizado pela empresa. 

Festa de formatura

Investindo para 
atrair o freguês
Se você tem um pequeno negócio, como uma 
loja, mercadinho, padaria e até uma oficina de 
carros, precisa ficar atento a detalhes que 
fazem toda a diferença. Um ponto de atenção 
importante é o visual do seu empreendimento. 
Mas é preciso ter o cuidado com a decoração 
não apenas na época de festas. Vamos 
compartilhar com vocês algumas dicas da 
parceria do programa Território Empreende-
dor com o Sebrae Ceará.

Se liga na dica!

É hora de 
comemorar

Uma aula de cidadania 
com o professor Nonato

Capriche no visual do 
seu negócio
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jovem, com a Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
numa turma com 22 estudantes. Depois, ficou afasta-
do do ensino. Muitos anos depois, decidiu entrar na 
universidade e escolheu Pedagogia. Foi aí que come-
çou a grande mudança.

Já formado, Nonato fez concurso para coordenador 
de educação da Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante. E não parou mais de ensinar. Até deixou o 
emprego como gerente na loja onde trabalhava. Hoje, 
aos 43 anos, dirige um colégio com 135 alunos, com 
idade de três a onze anos. “Dá um orgulho sentir o 
carinho das crianças e dos pais”, revela. Seu grande 
sonho é que a garotada do Bolso tenha muito sucesso 
nos estudos ao longo da vida, se capacite e, no futuro, 
trabalhe na siderúrgica.

Diretor da escola sonha em ver seus alunos, no futuro, trabalhando na CSP

Mas ainda enfrenta desafios, como a falta de 
atividades para os jovens. De olho nessas necessi-
dades, surgiu o Parada Cultural, em 2015. É uma 
iniciativa da Associação dos Moradores da Parada e 
Adjacências (AMPA).

O projeto já tem uma história de parceira com o 
IDG. Tudo começou no Ciclo 2 do programa, em 
2015. Com o apoio da CSP, foram realizadas aulas 
de esporte e música, e também lazer, para 120 
crianças e adolescentes, com idade entre cinco e 16 
anos. No Ciclo 3, serão realizadas melhorias na 

sede do projeto, localizada no Centro Cultural 
da Parada. E oferecidas aulas de balé clássico e 
futebol de salão. “Vamos ampliar nossas ações. 
E, com isso, reforçar nosso trabalho para 
manter a criançada e a juventude longe das 
drogas”, diz a coordenadora do projeto, Rochele 
Moreira. A CSP conseguiu que a Phoenix – uma 
das empresas fornecedoras da siderúrgica – 
seja a “apoiadora” do Parada Cultural.      

1. Capriche na organização

Cuide bem, sempre, da limpeza e organização 
do negócio. Além disso, invista na iluminação, 
móveis e pintura, tudo em harmonia, sem 
exageros. Outro ponto de atenção é a boa 
apresentação dos seus funcionários e das 
mercadorias. 

3. Tem festa o ano todo

Não esqueça de fazer decorações e promo-
ções para as datas especiais do ano. Sempre 
seguindo o calendário. Vale Carnaval, Dia das 
Mães, São João, Dia dos Pais e Dia das 
Crianças, Natal e Ano Novo, por exemplo.

2. Fachada e vitrine

A fachada precisa dar o recado de que o cliente 
vai encontrar o que precisa e será bem atendi-
do. Por isso, nada de cuidar só da parte de 
dentro. A entrada do seu negócio tem que ser 
impecável. Se tiver vitrine, use imaginação e 
criatividade. 

4. Procure cursos de atualização

O Sebrae Ceará, por exemplo, oferece oficinas e 
treinamentos sobre como usar o visual do seu 
negócio para aumentar as vendas. Se mante-
nha atualizado sobre a programação no site 
www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ce.

A capacitação foi executada pelo Senai-CE, com quatro turmas ao longo de 
2016, sendo as últimas de Eletricista Industrial (19 alunos) e Mecânico de 
Manutenção de Máquinas Industriais (23 alunos). Parabéns e sucesso para 
todos vocês.

Turma de Eletricista IndustrialCurso de Mecânico de Manutenção

Os resultados da parceria da CSP com as comunidades 

vizinhas mostram que caminhar, juntos, faz toda a diferença. 

Vejam só: R$ 3,4 milhões é o valor investido pela siderúrgica 

em três ciclos do Ideia da Gente. Ao lado deste importante 

programa que vem transformando vidas para melhor, 

registramos mais de 40 mil interações entre os Agentes de 

Diálogo e a comunidade; 1.315 participações no Programa de 

Educação para a Sustentabilidade e outras 524 no Território 

Empreendedor. Já o Projeto Janela de Oportunidades 

encaminhou para processos seletivos na região mais de 8 mil 

trabalhadores desmobilizados da nossa obra.

Pg.2e3

Projeto é apoiado pela CSP desde o Ciclo 2 do IDG

Moradores de Acende Candeia 
de Baixo visitam a CSP
Foi uma manhã animada para um grupo de moradores da comunidade de 
Acende Candeia de Baixo, em São Gonçalo do Amarante. Eles puderam 
visitar a CSP e conhecer como acontece a produção de placas de aço. O 
roteiro incluiu um passeio de ônibus pelas principais plantas da siderúrgica. 
Para Mário Duarte, que trabalhou na obra da empresa, foi a oportunidade 
de ver a siderúrgica funcionando e levar a esposa Karine Silva. “Agora está 
mais fácil de contar para as pessoas o que é a CSP”, disse Caroline Silva.
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CSP e comunidades: 
uma parceria ainda mais forte em 2016 

Programa 
Ideia da Gente (IDG)

Programa de Diálogo Social

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

O ano de 2016 vai entrar para a história da 
CSP e das comunidades vizinhas. Ao longo 
de 12 meses, os programas sociais da 
empresa tiveram importantes resultados. 

Objetivo: Promover o desenvolvimento regional 
sustentável nas comunidades de São Gonçalo 
do Amarante e Caucaia através do incentivo e 
financiamento a projetos sociais, incluindo 
consultoria técnica continuada.

Conheça o ciclo do nosso planeta água

Objetivo: Criar e manter canais de relacionamento e comunicação entre a CSP e as comunidades 
vizinhas, para promover uma relação baseada na ética, transparência e diálogo permanente.

IDG
Ideias inscritas por ciclo

Ideias selecionadas por 
ciclo

Projetos selecionados por 
ciclo

Projetos financiados por 
ciclo

Pessoas beneficiadas 
diretamente

Investimento por ciclo

Diálogo Social
Reuniões comunitárias
Participantes em reuniões comunitárias
Interações registradas
Canais de Diálogo

Agentes de Diálogo

Localidades onde os agentes atuaram

Número de visitantes

Comunidades que já visitaram a CSP

Resultados e informações
170
2.956
40.675

12

801

Agentes de Diálogo, reuniões comunitárias, 
jornal CSP Notícias, Programa de Visitas

11 (Acende Candeia, Bolso, Cumbuco, 
Lagoa das Cobras, Matões, Parada, Sítio 
Paul, Pecém, Planalto Cauípe, sede de 
São Gonçalo do Amarante e Taíba 

Matões, sede de São Gonçalo do Amarante, 
Taíba, Morro do Chapéu, Lagoa das Cobras, 
Parada, Caraúbas, Bolso, Planalto Cauípe, 
Pecém e Cumbuco

Ciclo 1
96

30

10

8

505

R$ 800 mil

Ciclo 2
76

30

9

9

583

R$ 1,1 milhão

Ciclo 3
170

48

10

12

775

R$ 1,5 milhão 

Total
342

108

29

29

1.863

R$ 3,4 milhões 

O que já era bom, ficou ainda melhor. E a parceria 
da CSP com os moradores da região ganhou mais 
força. Quer saber mais? Confira nossos números.

Projeto Hortilápia (Caucaia) recebeu investimento e consultoria técnica no Ciclo 2 do IDG 

“O IDG proporcionou a realização de um sonho da nossa 
comunidade. Com o programa, a CSP deu todo o apoio 
necessário para transformar a vida dos moradores. ”

Ademir Ferreira, coordenador 
do Projeto Cemeart Caucaia Centro

Programa de Educação para 
a Sustentabilidade (PES Ciclo2)
Objetivo: Promover, através de ações educativas, o olhar crítico e uma 
postura participativa da sociedade em relação às questões ambientais, 
formando agentes multiplicadores que contribuam para a valorização 
dos recursos naturais da região.

“O PES plantou uma semente na nossa comunidade. Graças ao programa, cultivamos uma 
horta comunitária e, depois disso, muitos moradores decidiram ter uma horta em suas 
casas. ”

Monalisa Lima, facilitadora social
Comunidade Acende Candeia de Baixo (São Gonçalo do Amarante)

Território 
Empreendedor
Objetivo: Despertar a criatividade dos moradores das comunidades 
vizinhas para abrir o seu próprio negócio e oferecer cursos de capacita-
ção sobre como ter a sua empresa.

“O Território Empreendedor me trouxe muito conhecimento sobre como administrar o meu 

negócio, cortar gastos desnecessários e comprar em grupo para economizar. ”

Carlos Beserra, criador de galinha caipira
Comunidade Poço Verde (Caucaia)

PJO

Encaminhados para processos seletivos

Participantes nas oficinas de orientação profissional

Vagas disponibilizadas no CIPP

Participantes nas Rodadas de Oportunidades

Admitidos na região do Complexo do Pecém

Admitidos nas contratadas das CSP

Oficinas de orientação profissional

Rodadas de oportunidades

Concluintes dos cursos executados pelo Senai-CE

Número

8.543

4.181

4.285

1.578

1.893

1.334

47

30

86 (4 turmas)

“Fiz o curso de eletricista industrial do PJO, depois de trabalhar na 
obra da CSP. É mais uma porta que se abre na minha capacitação 
pra não ficar dependendo só de uma profissão.”

Erivelton Teixeira, topógrafo
Comunidade Acende Candeia de Baixo

Programa Janela 
de Oportunidades (PJO)
Objetivo: Encaminhar os trabalhadores desmobilizados da construção 
da CSP para oportunidades de novos postos de trabalho, qualificação ou 
empreendedorismo.

“O programa de Diálogo Social dá oportunidade para 
as comunidades vizinhas conhecerem a CSP. Vendo 
de perto, fica mais fácil entender o que é uma grande 
siderúrgica. ” 

Comunidade Acende Candeia de Baixo 
(São Gonçalo do Amarante)

textotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextoPrograma dá todas as dicas de como abrir e administrar um pequeno negócio

Programa formou 86 profissionais como eletricistas e mecânicos industriais
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A água está em toda a 
parte, criando condições 
para que existam as 
plantas, os animais, as 
pessoas, a vida de uma 
forma geral. Mas, o 
tempo todo, a água está 
em movimento e em 
diferentes formas. O sol 
fornece luz e calor para 
o nosso planeta. Essa 
energia faz a água se 
transformar, do líquido 
que a gente vê nos rios e 
açudes, em vapor

O ar misturado com o 
vapor da água (ar 
úmido) é menos pesado 
que o ar seco, por isso 
sobe. Livre, leve e solto, 
esse ar úmido é 
carregado pelos ventos, 
cada vez mais alto e 
mais longe. No céu, esse 
vapor começa a se 
juntar, formando 
pequenas gotas de água 
e isso vai se multiplican-
do. Assim nascem as 
nuvens 

Há um momento, em 
que as nuvens ficam 
muito pesadas e a água 
começa a cair. 
Dependendo do tempo 
(se mais quente ou mais 
frio), e de onde você 
mora, a água volta em 
diferentes formas: chuva, 
pedras de gelo ou 
granizo e até neve 

A chuva cai quase em 
todo lugar, sabia? Ao 
atingir um solo que 
absorve água, parte dela 
faz um caminho por 
dentro da terra e acaba 
nas raízes das plantas. 
Outra parte alimenta 
“caixas d’água” e rios que 
existem embaixo da 
terra, conhecidos como 
lençóis freáticos 

Desses lençóis, tiramos 
água para o nosso 
sustento. Quer um 
exemplo? É o que 
acontece quando você 
fura um poço. Os lençóis 
também podem jorrar 
na terra, formando 
riachos e rios e seguindo 
seu caminho até o mar 

Ao cair sobre a cidade e 
solos muito duros, a 
água acaba escorrendo 
pela superfície, podendo 
causar enxurradas e 
inundações. Mas, 
também alimentando 
novamente açudes e rios 
que contribuem para o 
nosso sustento. Esse 
ciclo se repete sem 
parar.

Você sabia que a superfície do nosso planeta 
tem muito mais água do que a gente pensa? 
Ela está presente em 70% da superfície da 

Terra. Se a gente dividir a superfície do mundo em 
três partes, duas são de água. No nosso corpo, 
também. Mas esse líquido tão precioso tem um 

ciclo, um vai e volta na natureza. A gente 
vai te explicar.

Número de atividades

Número de participantes

Oficinas

Palestras

Escolas beneficiadas

Comunidades beneficiadas

33

1.315

16

17

11

14

Território Empreendedor

Oficinas realizadas

Participantes

Negócio a negócio

Consultorias gerenciais

Número

39

524

120

38

01

02
03

04

05

06
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