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Papo em dia
Estamos orgulhosos de poder 
compartilhar com vocês o Prêmio Fiec 
por Desempenho Ambiental na 
c a t e g o r i a  ' I n t e g r a ç ã o  c o m  a 
Sociedade': uma conquista de todos 
nós, CSP e comunidade. 
A premiação foi dada ao Programa de 
Educação para a Sustentabilidade 
(PES), que nos dias 25 e 26 de abril 
retoma sua agenda com plantio de 
mudas em Planalto Cauípe, Coqueiro 
e Matões.
Esta edição do CSP Notícias traz, 
ainda, as ações realizadas no mês de 

março. Tivemos o Mês da Mulher, com 
um dia de atividades no Sesc Ler de 
São Gonçalo do Amarante, além da 
conclusão da 1ª turma do curso de 
panificação pelo Casp  e do início de 
m a i s  u m a  t u r m a  e m 
Empreendedorismo e Negócios 
Rurais. 
No 'Minha História', a protagonista é 
Maria Luzanete Lima, presidente da 
Associação dos Pescadores da Taíba, 
com um exemplo de dedicação a sua 
comunidade. Boa leitura!

Sobre a CSP 
INTEGRAÇÃO DA CSP 
COM A SOCIEDADE 
É RECONHECIDA
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A Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) recebeu 
da Federação das Indústrias do Ceará o Prêmio Fiec 
de Desempenho Ambiental na categoria "Integração 
com a sociedade". A premiação foi um reconheci-
mento ao Programa de Educação para a 
Sustentabilidade (PES), por meio do qual a siderúr-
gica vem investindo na educação ambiental como 
ferramenta para a construção de soluções sustentá-
veis que visem o desenvolvimento da região.
São oficinas, cursos e mutirões de plantio de mudas e 
de coleta seletiva tendo como público-alvo emprega-
dos da CSP, trabalhadores da obra, escolas, comuni-
dade e lideranças (veja primeira ação deste ano na 
pg.  4) .  O Programa de Educação para a 
Sustentabilidade expressa o compromisso da CSP, 
traduzindo os seus valores e o modo como a empresa 
entende e trabalha o tema.
O prêmio foi entregue no dia 31 de março pelo 
presidente da Fiec, Beto Studart, ao presidente da 
CSP, Sérgio Leite, que ressaltou em seu discurso: 
"Esse território nos recebeu e com ele temos trocado 
experiências e expectativas. Temos que fazer com 
que essa sociedade nos absorva e que nós possamos 
absorvê-la. Nossa visão de sustentabilidade é essa 
troca, que tem que ser muito equilibrada".
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AÇÃO MARCA MÊS DA MULHER

Por acreditar na força da mulher para 
o desenvolvimento da região, a 
Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) reuniu, no dia 27 de março, 
mais de 200 mulheres de São Gonçalo 
do Amarante e Caucaia. O evento, 
realizado em parceria com as prefeitu-
ras municipais, Senac, Sesc, Sebrae, 
Senai, Sine, IDT e Acesga, promoveu 
oficinas, exposições e muita troca de 
experiências.  
Chiho Chang, diretor Administrativo 
da CSP, abriu o evento enfatizando a 
importância da mulher na sociedade e 
reforçando o espaço dado pela 
siderúrgica a homens e mulheres. Ele 
também agradeceu a maneira 

receptiva como as comunidades 
próximas ao Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém (CIPP) têm 
acolhido a empresa.  
Mais de 40 mulheres se cadastraram 
no Sine, 63 participaram das oficinas 
de orientação profissional, 60 foram 
atendidas no Espaço Saúde da Mulher, 
49 usufruíram do Espaço da Beleza, 
entre outros números. 
Karilene Kelly Ferreira Matos, 28 anos, 
saiu do evento com esperança de 
conseguir um emprego e consciente 
de que precisa investir na sua forma-
ção. "Não tenho experiência na 
carteira de trabalho e isso dificulta. As 
oportunidades existem, mas é preciso 

ter estudo", destacou. 
Nas rodas de conversa, mulheres 
contaram suas histórias de empreen-
dedor ismo e de protagonismo 
feminino. "Estamos tendo hoje 
grandes oportunidades. Hoje se vê a 
mulher em todos os lugares, na 
empresa, na indústria, a mulher 
empreendedora, se vê a mulher em 
toda parte. Isso foi um grande avanço. 
As mulheres vêm fazendo uma grande 
diferença e nós não podemos parar por 
aqui", ressaltou Joselina Maria Lima da 
Silva, que lidera o projeto Pracaju - 
Produção Rural Alternativa de Caju, 
no qual mais de 20 mulheres fazem do 
caju fonte de geração de renda.

Destaque
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Mais de 200 mulheres de São Gonçalo do Amarante e Caucaia participaram do evento 

CASP CONCLUI 1ª 
TURMA DO CURSO DE 
PANIFICAÇÃO
O projeto Trigo e Esperança, realiza-
do pelo Centro de Assistência Social 
Profissional Taciano Rocha Pontes 
(Casp), concluiu a primeira turma do 
curso de panificação. O Casp é um das 
entidades apoiadas pela CSP por 
meio do programa Ideia da Gente. Ele 
trabalha na prevenção e tratamento 
do uso indevido de substâncias 
químicas no município de Caucaia.
 Quinze pessoas, entre adictos em 
tratamento e pessoas da comunidade, 
concluíram o curso. Uma nova turma 
para mais 15 alunos já está em anda-
mento. O Casp possui hoje toda a 
estrutura necessária para a produção 
de pães e outros produtos de confeita-
ria. Em breve o projeto contará com 
um ponto de vendas.

EMPREENDEDORISMO 
E NEGÓCIOS RURAIS: 
INICIADA 3ª TURMA
Teve início, no dia 30 de março, a 
t e r c e i r a  f o r m a ç ã o  e m 
Empreendedorismo e Negócios Rurais 
realizado pelo Programa Território 
Empreendedor, que faz parte do   
InterAgir - Integração Estratégica para 
Gestão e Investimento Regional. A 
formação segue por seis semanas, 
contemplando 30 jovens de comuni-
dades rurais de São Gonçalo do 
Amarante, Paracuru e Caucaia.
Ao longo da formação, os participan-
tes são estimulados a iniciar ou 
aprimorar negócios em suas comuni-
dades e a atuar em rede. Em um ano do 
programa, 52 jovens já receberam essa 
formação, sendo concedido microcré-
dito e assessoria de gestão a 24 deles.
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Minha História
"Por que acordar no meio da noite, 
sentir do vento o açoite, vestir uma 
roupa fria? / Seguir madrugada 
adentro, ondas altas, fortes ventos? / 
Porque pescar é preciso!". O trecho da 
poesia de Maria Luzanete Lima, 
pres idente da Assoc iação dos 
Pescadores da Taíba, define um pouco 
da atividade de 87 homens da Taíba 
que vivem e alimentam suas famílias 
da pesca. 
Luzanete luta por essa causa desde 
2003. "Uma das bandeiras principais é 
o reconhecimento dos direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras da 
pesca, há muita burocracia. Temos 

casos de trabalhadores que passam a 
vida pescando, e quando buscam seus 
direitos, encontram barreiras por 
causa de um papel. Por isso nossa luta 
maior é pelos direitos dos pescadores, 
tanto homem como mulher", ressalta 
ela. 
Casada e mãe de cinco filhos, 
Luzanete não se acomodou diante das 
injustiças.  "Nossa comunidade 
sobrevive da pesca artesanal, desen-
volvemos essa atividade até hoje, na 
minha casa e em muitas outras". Para 
ela, que participa de fóruns, seminári-
os e outras agendas por todo o Brasil 
em busca de informação e de fortale-

Informativo Mensal | Presidente Sérgio Leite | Diretor Administrativo Chiho Chang | Diretor Financeiro Alexandre Bernstein | Diretor de Projetos Dong Ho Kim
Conselho Editorial Gerência de Comunicação e Gerência de Sustentabilidade | Jornalista Responsável Emanuela França (Mtb - 1721/CE)

 

REUNIÕES COMUNITÁRIAS

Semana 1

Horários e locais da Unidade Móvel da CSP

Estamos aí
Em encontros abertos à comunidade discutimos assuntos 
de interesse da comunidade, oportunidades, trabalho, 
desenvolvimento sustentável, informações sobre a CSP e 
outros temas. Participe!

HORA/DIA SEGUNDA TERÇA QUARTA SEXTA
8h às 11h30

13h30 às 17h

Paul/ Caraúbas

Bolso Pecém Sede SGA
Fotosensor do Bolso

(Entrada do Sítio Chaves)

Cumbuco Matões Parada
Praça Central

"Quadra do Carlinhos"
Entrada da Rua CaetanoLan House "Litoral Net"
Mercantil "Bom Motivo"

Semana 2
HORA/DIA SEGUNDA TERÇA QUARTA SEXTA
8h às 11h30

13h30 às 17h

Siupé

Taíba Pecém Sede SGA
Praça Central da Taíba

Lagoa das Cobras Matões Planalto Cauípe
Praça da Lagoa das Cobras Rest "O Caipirão"

Praça Central

Borracharia "O Ivanildo"
Mercantil do Café (Sede)

Esc. Ant. Dias Macedo
Rest "Sombra das Acácias"

Praça do Planalto Pecém
Praça da Igreja 

Farmácia "Pague Menos"

Mercantil Tabuba

Escola do Paul
Praça das Caraúbas

Mercantil "Mãe Rainha"
Praça do Hosp. Municipal

Praça da Igreja

UNIDADE MÓVEL
A Unidade Móvel da CSP é um espaço itinerante de 
interação e troca com os moradores. Ela percorre 11 (onze) 
localidades. Veja o cronograma ao lado e consulte o agente 
da Rede de Diálogo para confirmar o dia e horário da visita 
à sua comunidade.

AGENDA

A Taíba sediará, no dia 25 de abril, mais uma edição do Festival 
Maré Alta, agora em duas modalidades: bodyboarding e futebol de 
areia. As competições esportivas serão abertas a alunos do projeto, 
jovens da comunidade e funcionários da CSP. A programação do 
festival ocorrerá em frente à Barraca do Luau, na Pesqueira, das 8 às 
17 horas. O projeto Maré Alta é realizado pelo Conselho 
Comunitário da Taíba e recebe o apoio da siderúrgica por meio do 
programa Ideia da Gente. São oferecidas aulas de futsal e bodybo-
arding, oficinas de arte e apoio pedagógico a 30 crianças.

Mutirão de plantio dias 
25 e 26 de abril

Dia | 25 de abril
Horário | 8 às 17 horas

Local |  Taíba, praia da Pesqueira

O Programa de Educação para a Sustentabilidade 
(PES) da CSP reinicia suas atividades nos dias 25 e 
26 de abril com um mutirão de plantio de mudas 
nativas e frutíferas. No primeiro dia, as comunida-
des convidados a participar da ação são do Planalto 
Cauípe e Coqueiro; no segundo dia, do Matões. A 
programação contempla palestras sobre "Água: 
Convivendo com o semiárido" e "Árvores Nativas: 
porque são a melhor opção?", além de demonstra-
ção prática de técnicas eficientes e econômicas de 
irrigação. Nos dois dias, a progamação se inicia às 8 
horas, seguindo durante toda a manhã.

Dias | 25 e 26 de abril
Horário | 8 às 13 horas
Local |  Planalto Cauípe e Coqueiro (25) e Matões (26)

"Quadra do Carlinhos"
Lan House "Litoral Net"

Borracharia "O Ivanildo"
Mercantil do Café (Sede)

Praça do Planalto Pecém
Praça da Igreja 

Farmácia "Pague Menos"

Mercantil  "O Ivan"

Mercantil "Mãe Rainha"
Praça do Hosp. Municipal

Praça da Igreja

Praça da Pesqueira
Escola Alba Herculano

Bodyboarding 
e Futebol de Areia 

na praia da Taíba

cer essa batalha, é importante 
valorizar seu território, sua comuni-
dade e sua área profissional. "Se nós 
não dermos valor, vai piorar cada vez 
mais". 

PORQUE PESCAR 
É PRECISO


