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Como participar | Ciclo I | Novos projetos

Ideia da Gente:
transformando
sonhos
em realidade.
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Papo em dia
Para que uma ideia se torne realidade, é preciso transformá-la em
projeto, unir esforços e colocá-la em prática. Acreditando nisso, a
Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) vem estimulando e
contribuindo para que moradores de São Gonçalo do Amarante e
Caucaia transformem sonhos em realidade. O resultado são mais de
mil pessoas beneﬁciadas diretamente.
Para desenvolver esse trabalho, implantamos em 2013 o programa
Ideia da Gente. A partir de então, o programa vem apoiando projetos
sociais pensados e realizados pela própria comunidade,
beneﬁciando seus moradores a partir da promoção do
desenvolvimento sustentável da região. Ninguém melhor do que as
pessoas dessas comunidades, que lidam no dia a dia com diferentes
realidades, para identiﬁcar os problemas e, a partir deles, pensar,
sugerir e colocar as soluções em prática. Vamos dar um exemplo: a
comunidade tem um problema, que são muitas mulheres sem uma
renda ﬁxa; então a entidade tem a ideia de capacitá-las em corte e
costura; inscreve a sua ideia no programa, é selecionada e formata
aquela ideia em um projeto social; o projeto é selecionado pela CSP
e apoiado ao longo de 12 meses; é quando as mulheres da localidade
terão a oportunidade de fazer o curso; qualiﬁcadas, elas passam a
adotar o conhecimento adquirido na prática, seja conquistando um
emprego, se cooperando ou abrindo seu negócio próprio.
Esse é apenas um exemplo de como uma ideia pode mudar a vida de
uma pessoa, uma comunidade, um município. Nesta edição do CSP
Notícias, apresentamos um balanço do primeiro ciclo do Ideia da

Capa do manual do beneﬁciário
Gente e o lançamento oﬁcial dos projetos que serão apoiados pela
segunda edição do programa. A CSP já soma 17 projetos
selecionados, entre mais de 170 inscritos. Além disso, 48 entidades
sociais foram capacitadas em Elaboração de Projetos Sociais,
estando aptas a colocar no papel, de forma estruturada e
fundamentada, novas ideias que venham a surgir.

Sobre a CSP
COMO UMA IDEIA É
TRANSFORMADA EM PROJETO?
Para participar do programa Ideia da Gente, há - logo no ato de
inscrição - alguns requisitos que a entidade deve atender. Entre eles,
é preciso ser uma associação sem ﬁns lucrativos legalmente
constituída, com sede em São Gonçalo do Amarante ou Caucaia;
estar adimplente com suas obrigações ﬁscais; e ter capacidade para
desenvolver as atividades as quais se propõe. Nessa fase inicial, as
entidades podem inscrever até duas ideias.
Depois é realizada a primeira etapa da seleção, na qual são avaliadas
as ideias inscritas. Uma série de critérios é observada, como a
representatividade da entidade para a comunidade na qual atua, o
problema a ser resolvido e o alinhamento daquela ideia com o
objetivo do programa. Dessa avaliação, 30 entidades são

Inscrição
de ideias

30 ideias
selecionadas

selecionadas para participar da formação em elaboração de projetos
sociais. A participação da entidade na capacitação é obrigatória.
Dois representantes de cada entidade participam e ganham a
certiﬁcação em Elaboração de Projetos Sociais, com carga horária de
52 horas. O curso trabalha pontos como redação e roteiro de
projetos, viabilidade e gestão de projetos, sustentabilidade e
empreendedorismo, resultando em projetos mais estruturados.
Após a formação, os projetos entregues pelas entidades são
avaliados por uma banca de especialistas convidados pela CSP. Três
critérios são ponderados para a escolha de até dez projetos: a
viabilidade técnica do projeto, a viabilidade econômica e o grau de
contribuição social.

Curso de
Elaboração
de Projetos
Sociais

Até
10 projetos
selecionados

Acompanhamento
e suporte
técnico, execução
e gestão dos
projetos por
12 meses
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Destaque

ENTIDADES APRESENTAM
SUAS CONQUISTAS

Foram 12 meses de crescimento, aprendizado, muito trabalho e também
de realizações e conquistas. O Programa Ideia da Gente está encerrando o
Ciclo 1 com a sensação de dever cumprido e com a certeza de que esse
primeiro ano foi apenas o pontapé inicial para que esses projetos sociais
cresçam e continuem a beneﬁciar crianças, jovens, homens e mulheres.
Para o desenvolvimento desse trabalho, a Companhia Siderúrgica do
Pecém (CSP) investiu mais de 1 milhão de reais, contemplando a realização, suporte, controle e monitoramento dos projetos. No Ciclo 1, foram 96

ideias inscritas, 24 entidades certiﬁcadas em Elaboração de Projetos
Sociais e oito projetos apoiados, com 505 beneﬁciários diretos.
Os resultados vão além desses números. O Ideia da Gente foi também o
pontapé inicial para que muitos projetos buscassem e conquistassem
outros parceiros, a exemplo do Senac e do Senai, e possibilitou novas
perspectivas na vida dos beneﬁciados, seja por meio da qualiﬁcação
proﬁssional, esporte, cultura e, inclusive, encaminhamento ao mercado
de trabalho.

Pracaju

Maré Alta

Entidade | Associação de Desenvolvimento Comunitário de Baixa das Carnaúbas - Essa ideia nasce do caju e resulta

Entidade | Conselho Comunitário da Taíba - CCT

Trigo e Esperança

Polo de Confecção Solidário

Entidade | Centro de assistência social e proﬁssional
Taciano Rocha Pontes (Casp)

Entidade | Instituição Sócio-Comunitária
da Agrovila – Isca

em diferentes produtos - bolo, doce, biscoito, cocada, mel - e também
na geração de renda para 25 jovens e mulheres. O Pracaju vem
promovendo a qualiﬁcação no manuseio e beneﬁciamento do caju por
meio de cursos proﬁssionalizantes e a construção de um centro de
beneﬁciamento. O objetivo é incentivar a criação de cooperativa de
jovens e mulheres, gerando renda na região de Matões, a partir de uma
iniciativa comunitária.

O uso indevido de substâncias químicas deixa muitos jovens e seus
familiares sem perspectivas de um futuro melhor. O Casp trabalha na
prevenção e tratamento desse público e investiu, com o projeto Trigo e
Esperança, em um espaço para qualiﬁca-los. Hoje, já possui toda a
estrutura necessária para a produção de pães e outros produtos de
confeitaria e, em breve, contará com um ponto de vendas em Caucaia.
Em um ano de atividades, 65 pessoas foram certiﬁcadas, entre
internos do Casp e mulheres da comunidade.

O esporte pode mudar vidas. E é com esse objetivo que o Maré Alta vem
apostando na promoção de escolinhas de bodyboarding, futsal,
oﬁcinas de artesanato e apoio pedagógico para 30 meninos e meninas
da Taíba. O projeto atua no contra turno escolar e busca contribuir para
o desenvolvimento educacional e social de crianças e adolescentes,
fortalecendo a cidadania através do esporte e de atividades
educacionais e culturais.

Diante de oportunidades possíveis na própria região - como a chegada
de um polo de confecção - o projeto investiu na capacitação das
mulheres de Caucaia no trabalho de corte e costura com foco na
produção de fardamentos e na indústria de facção. Trinta mulheres do
distrito de Sítios Novos, em Caucaia, foram beneﬁciadas. Em um ano,
a sede do Isca foi adaptada e reformada para receber a cooperativa e
cursos realizados: de corte e costura, serigraﬁa, design gráﬁco, gestão e
marketing.
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Caminhando para o Futuro

Vida Maria

Entidade | Associação das Famílias do Pecém (Asfap)

Entidade| Associação União das Famílias (AUFAM)

Lagoa das Cobras Confecções

Bom de Bola e Criança na Escola

Entidade | Assoc. Comunitária de Moradores e Moradoras da Lagoa das Cobras - O projeto está estruturando uma

Entidade | Colônia de Pescadores Proﬁssionais Artesanais e Aquicultores Z-07

Como o próprio nome sugere, a ideia da Asfap era contribuir para o
futuro das crianças e jovens do Pecém através de um caminho que
vai se abrindo por meio da educação. No primeiro ano de atividades,
ofereceu cursos de Informática (manutenção e design) e de Inglês
com 15 jovens sendo encaminhados ao mercado de trabalho.
Também proporcionou apoio pedagógico a alunos do 5º ao 9º ano e
lanche para as crianças e jovens beneﬁciários do projeto. Para isso,
investiu em melhorias no espaço da associação e comprou
computadores e material didático. Ações beneﬁciaram um total de
180 crianças e jovens.

cooperativa de corte e costura para a produção de confecções de
cama, mesa e banho e modelagem plana. O primeiro passo para
implantar o projeto foi adaptar o ambiente, com a construção de
duas salas e reforma na própria sede da associação. Também foram
adquiridos máquinas e materiais com base nas orientações técnicas
do Senac, além de equipamentos de informática e mobiliário de
suporte ao projeto. Para capacitar as mulheres da cooperativa,
foram realizadas, em parceria com o Senac, duas turmas do curso
básico de costura, para um total de 35 mulheres, e dois cursos de
aperfeiçoamento (um de cama, mesa e banho e outro de modelagem plana).

O público desse projeto são as muitas marias que vivem em situação
de baixa renda na sede de São Gonçalo do Amarante. A proposta é
gerar renda e empreendedorismo com a criação de uma cooperativa
de prestação de serviços de limpeza residencial e comercial. O
trabalho começou com a reforma do espaço destinado ao projeto e
com a compra de mobiliário e equipamentos de escritório. A partir
de então, as mulheres beneﬁciadas começaram a participar de
cursos, alguns deles realizados a partir de parceria com o Senac,
como o de associativismo, consultoria de gestão e agente de limpeza
e conservação.

Não basta ser bom de bola, é preciso ir bem também na escola. Com
esse objetivo, 100 crianças e jovens do Cumbuco passaram a ter
acesso à prática esportiva nas modalidades de futebol, capoeira e
kite surfe e fomento à cultura e oﬁcinas. O projeto acredita que
assim está prevenindo o contato com vulnerabilidade de uma região
com questões voltadas às drogas e exploração sexual infantil.
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9 PROJETOS SERÃO
APOIADOS NO CICLO II
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Projeto prevê a

concluídos. A partir do mês de setembro, nove novos projetos
começam a ser apoiados pela CSP, contemplando tanto São
Gonçalo do Amarante quanto Caucaia. Os projetos estão em fase
de revisão e ajustes ﬁnais para a formalização da parceria. A
previsão de investimento é superior a R$ 1,2 milhão. Conheça cada
um dos projetos:
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Esse projeto vai
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produzir pães, bolos e

A proposta do projeto é

tapiocas utilizando produtos da

implantar um centro comunitá-

aquicultura (cultura de tilápias)

agricultura local. Um trabalho

rio de educação e lazer, benefi-

integrados à horticultura. 20

que vai envolver um público de

ciando 60 jovens da Parada e

famílias serão beneficiadas.

40 adultos.

adjacências.

sustentáveis para a prática da

o abate de frango caipira. 60

de Caucaia vão expor seus
produtos de Economia Solidária
para vender por meio de loja

pessoas serão envolvidas.

tar uma oficina permanente
de carpintaria e uma orquestra

de cordas na sede da entidade,
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Projeto vai promover
atividades sociais recreativas e
culturais para 93 idosos com o
objetivo de estimular, promover
e recuperar a autoestima
deles.

Associação
dos Moradores
e Artesãos da
Santa Helena e
Adjacências

CIOS
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objetivo é implemen-

R
VE
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itinerante.

Associação
de Moradores
do Poço Verde e
adjacências
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40 artesãos do município

de adequar a estrutura da

associação com um espaço para

PRODUTOS DA

ÁRIA
LID
SO

Projeto tem o objetivo
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Associação
de Moradores
da Parada e
adjacências

Associação
das Famílias
do Pecém

M

ABATEDOUR
OS
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Associação
Comunitária de
Currupião

Centro
Comunitário
da Taíba
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!
C
,
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implementação de tanques

TRIG
OD
EO

O Programa Ideia da Gente está iniciando um novo ciclo. Após
ﬁnalizadas as fases de inscrição de ideias, seleção, realização do
curso em elaboração de projetos sociais e anunciado o nome dos
nove projetos ﬁnalistas, é hora de colocar a mão na massa. Em sua
segunda edição, o programa recebeu 77 inscrições, teve 30
entidades selecionadas para a capacitação e 24 projetos sociais

PA
RA
DA

Em ação

Projeto pretende
resgatar a história e cultura da

comunidade por meio da formação
em cinema e técnicas audiovisuais,

S&

TES
AR

Objetivo é promover
oficinas de dança, teatro,

música e educação artística como

workshops sobre cidadania,

um instrumento de promoção da

beneficiando 80 pessoas da

sociologia, história e comunicação.

cultura de paz na comunidade,

comunidade.

40 adolescentes e jovens

envolvendo 60 crianças e

Centro
de Assistência
Social Profissional
Taciano Rocha
Pontes

participarão.

adolescentes.
Projeto
Alegria da
Criança

Projeto
Guadalajara
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Minha História
“A sociedade hoje me olha de forma
diferente e isso é maravilhoso”
Márcio Alcides era completamente diferente.
Nascido em Caucaia, ele seguiu por um
caminho escuro e quase sem volta. Chegou ao
Centro de Assistência Social e Proﬁssional
Taciano Pontes (Casp) em uma situação
vulnerável, sem perspectiva de emprego e sem
convívio com a sociedade devido ao uso de
drogas.
Em busca de um futuro melhor, resolveu dar o
primeiro passo para se libertar do vício.

Aceitou sua condição, procurou ajuda no Casp
e recebeu o apoio de vários proﬁssionais que
atuam na recuperação de jovens. No Casp,
participou do projeto Trigo e Esperança,
apoiado pela CSP, fez um curso de capacitação
em paniﬁcação e aprendeu uma nova
proﬁssão.
Já está trabalhando como instrutor do curso
de paniﬁcação, agora ajudando na capacitação
de outras pessoas. “Hoje vivo uma vida

totalmente diferente da que eu vivia, a
sociedade me olha de forma diferente e isso é
maravilhoso”, comemora, com planos para o
futuro: “Meu sonho é ser uma pessoa
bem-sucedida na vida. Através desse projeto
do Centro de Terapia com a CSP, hoje me sinto
mais perto desse sonho, que é ser um
proﬁssional na área de paniﬁcação. Só tenho a
agradecer a Deus e todas as pessoas que estão
ajudando nesse projeto”.

“A CSP nos abraçou e realizou
o sonho das crianças”
Antônio dos Santos Soares nasceu no
município de São Gonçalo do Amarante.
Sempre envolvido com atividades na
comunidade, Cassote, como é conhecido,
trabalhou como garçom nos restaurantes e
barracas da praia da Taíba e hoje é funcionário
público e engajado em projetos sociais para a
melhoria da vida das crianças da região.

Começou a se envolver em atividades com a
comunidade aos 18 anos, por inﬂuência de um
amigo. Em parceria com o Centro
Comunitário da Taíba, trabalhava com um
projeto de futebol para crianças. Hoje, aos 34
anos, é um dos instrutores de bodyboard e
artes do projeto Maré Alta, apoiado pela CSP.
Através do projeto, ele fez o curso de artes

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

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.

plásticas e já pintou alguns quadros. Mas sua
principal atividade é no mar, como professor
de bodyboard. “Nossa ideia era formar um
grupo maior e com mais estrutura. A CSP nos
abraçou e realizou o sonho das crianças da
comunidade”.

Horários e locais da Unidade Móvel da CSP
Semana 1
HORA/DIA

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

Bolso
Pecém
Sede SGA
Fotosensor do Bolso Praça do Planalto Pecém Mercantil "Mãe Rainha"
Praça
do
Hosp. Municipal
Praça
da
Igreja
(Entrada do Sítio Chaves)
Farmácia "Pague Menos"
Praça da Igreja
Planalto Cauípe
Matões
13h30 às 17h
Cumbuco
Parada
Restaurante "O Caipirão"
Lan House "Litoral Net" Entrada da Rua Caetano
Praça Central
"Quadra do Carlinhos" Mercantil "Bom Motivo"
Escola Antonio Dias Macedo
Borracharia "O Ivanildo"
Restaurante "Sombra das Aácias" (Léo)
Mercantil do Café (Sede)
8h às 11h30

Paul/Carnaúbas
Escola do Paul
Praça das Caraúbas

Semana 2
HORA/DIA

SEGUNDA

8h às 11h30

Paul/ Caraúbas
Escola do Paul
Praça das Caraúbas

13h30 às 17h

Siupé
Praça do Siupé

TERÇA

QUARTA

QUINTA

Taíba
Pecém
Sede SGA
Praça Central da Taíba Praça do Planalto Pecém Mercantil "Mãe Rainha"
Praça do Hosp. Municipal
Praça da Igreja
Praça da Pesqueira
Praça da Igreja
Escola Alba Herculano Farmácia "Pague Menos"
Matões
Lagoa das Cobras
Parada
Praça da Lagoa das Cobras Lan House "Litoral Net" Entrada da Rua Caetano
"Quadra do Carlinhos" Mercantil "Bom Motivo"
Mercantil Tabuba
Mercantil "O Ivan" Borracharia "O Ivanildo"
Mercantil do Café (Sede)
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A CSP quer ouvir você

Conheça nossos canais de Ouvidoria

0800 2805502
ouvidoria@cspecem.com
Mais em www.cspecem.com

