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CSP

ACONTECE

Projetos
iniciam
suas
atividades

NOTÍCIAS
Abatedouro Sertanejo de Frango Caipira, da
Associação de Moradores do Poço Verde e
Adjacências, iniciou as atividades dia 5 de novembro.

Centro Metropolitano de Artes e Ofícios - Cemeart, do
Centro de Assistência Social Profissional Taciano Rocha
Pontes, também deu início à compra de equipamentos
e materiais.

Bodega Itinerante de Produtos da Economia
Solidária, da Associação dos Moradores e Artesãos da
Santa Helena e adjacências, registrou seu marco zero
no dia 15 de outubro.

Trigo de Ouro: Carnaúbas, da Associação das Famílias
do Pecém, foi lançado no dia 3 de novembro.

Projeto Parada Cultural, da Associação de
Moradores da Parada e adjacências (Ampa),
teve lançamento no dia 31 de outubro.

Hortilápia: Integrando a Aquicultura Continental à
Horticultura, da Associação Comunitária de Currupião,
já iniciou a construção dos tanques de tilápia.

Vozes & Artes, do Projeto Guadalajara,
começou as atividades no dia 7 de novembro.

Reviver, do Centro Comunitário da Taíba, está
em atividade desde o dia 9 de dezembro.

Cine Jurema: Luz, Câmera, Transformação!
do Projeto Alegria da Criança, fez o evento de
lançamento no dia 21 de novembro.

As entidades contempladas pelo ciclo 2 do
Programa Ideia da Gente já deram o pontapé
inicial para as atividades dos seus projetos
sociais. De outubro para cá, os nove projetos
realizaram ações de lançamento. Serão 12
meses de gestão e execução das atividades,
com acompanhamento e suporte técnico.
Conheça as ideias e inspire-se para escrever a
da sua entidade.

E S TA M O S A Í

REUNIÕES COMUNITÁRIAS

UNIDADE MÓVEL

Em encontros abertos à comunidade, discutimos assuntos de interesse

A Unidade Móvel da CSP é um espaço itinerante de interação e troca

da comunidade, oportunidades, trabalho, desenvolvimento sustentá-

com os moradores. Ela percorre 11 (onze) localidades. Veja o crono-

vel, informações sobre a CSP e outros temas. Participe!

grama ao lado e consulte o agente da Rede de Diálogo para confirmar o dia e horário da visita à sua comunidade.

H O R Á R I O S E LO C A I S DA U N I DA D E M ÓV E L DA C S P

SEMANA 1

HORA/DIA

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

8h às 11h30

Paul/Caraúbas
Escola do Paul
Praça das Caraúbas

Bolso
Fotossensor do Bolso
(Entrada do Sítio Chaves)

Pecém
Praça do Planalto Pecém
Praça da Igreja
Farmácia "Pague Menos"

Sede SGA
Mercantil "Mãe Rainha"
Praça do Hosp. Municipal
Praça da Igreja

13h30 às 17h

Planalto Cauípe
Rest. “O Caipirão”
Rest. “Sombra das Acácias”
Esc. Ant. Dias Macedo

Cumbuco
Praça Central

Matões
Lan House "Litoral Net"
"Quadra do Carlinhos"
Borracharia "O Ivanildo"
Mercantil do Café (Sede)

Parada
Entrada da Rua Caetano
Mercantil "Bom Motivo"

8h às 11h30

Paul/ Caraúbas
Escola do Paul
Praça das Caraúbas

Lagoa das Cobras
Praça da Lagoa das Cobras
Mercantil Tabuba
Mercantil “O Ivan”

Pecém
Praça do Planalto Pecém
Praça da Igreja
Farmácia "Pague Menos"

Sede SGA
Mercantil "Mãe Rainha"
Praça do Hosp. Municipal
Praça da Igreja

13h30 às 17h

Acende Candeia
Em frente à Creche Raio de Sol
Saquinho - Em frente
à mercearia da D. Elenir

Taíba
Praça Central da Taíba
Praça da Pesqueira
Escola Alba Herculano

Matões
Lan House "Litoral Net"
"Quadra do Carlinhos"
Borracharia "O Ivanildo"
Mercantil do Café (Sede)

Parada
Entrada da Rua Caetano
Mercantil “Bom Motivo”

SEMANA 2
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PROGRAMA
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próxima dos seus vizinhos.
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PA P O E M D I A

Foi um ano intenso. Um 2015 de muitas ações e
conquistas, que consolidou uma relação que
ano a ano vem sendo construída entre a
Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) e as
comunidades vizinhas. Mais do que os números
a serem apresentados de todas as ações realizadas este ano, o principal balanço que fica são as
pessoas, cada uma das pessoas que participaram dos cursos, dos programas, das ações de
voluntariado, que direta ou indiretamente foram
beneficiadas com o trabalho realizado.
O Programa Território Empreendedor realizou
cinco turmas de Educação Financeira e duas
de Empreendedorismo, oferecendo a jovens
de Caucaia e São Gonçalo do Amarante a
perspectiva de ter seu próprio negócio. O de

D E S TA Q U E

Valorização Cultural fez história, deixando
registrado em livros - lançados este ano relatos de vida de quem nasceu e cresceu
nesses municípios.
O Programa de Educação para a Sustentabilidade (PES) percorreu escolas e comunidades.
Realizou uma campanha no Dia da Árvore,
palestras (de plantas medicinais e de gestão
de resíduos), nove oficinas (de horta orgânica,
plantas medicinais, bioconstrução e espaços
de convivência e brinquedos reciclados), três
mutirões de plantio de mudas nativas e
frutíferas. O PES foi, inclusive, agraciado com
o Prêmio FIEC de Desempenho Ambiental na
categoria Integração com a Comunidade.
O trabalho também contemplou o Fortaleci-

mento de Lideranças. Esse programa realizou
um seminário de lideranças para o Desenvolvimento Regional e três oficinas de Capacitação de Jovens Lideranças, com o objetivo de
estimular o fortalecimento de vínculos nas
comunidades e de reforçar a importância do
papel do líder nessas comunidades.
O Programa de Diálogo Social encerrou 2015
com 38 reuniões comunitárias realizadas em
12 localidades e mais de 14 mil interações
registradas com as comunidades. Os Voluntários da Alegria da CSP também contribuíram
com esses números, em quatro ações: Dia da
Mulher, Dia das Mães Dia das Crianças e Natal.
E você participou de alguma dessas ações? Em
2016 tem mais, muito mais! Participe!

SOBRE A CSP

Coqueria tem o maior forno do País
O início da produção de placas de aço pela Companhia Siderúrgica do
Pecém (CSP) está cada vez mais próximo. Em 2016, o Ceará terá os
primeiros produtos feitos pela siderúrgica integrada do Nordeste,
projeto que já está transformando a vida de várias pessoas das comunidades vizinhas.
Por se tratar de um empreendimento novo, os canais de diálogo da CSP
vêm apresentando às comunidades, nas reuniões comunitárias, cada
planta industrial que compõe a siderúrgica. Depois de falar do pátio de
matérias-primas, planta que recebe o minério de ferro e o carvão mineral,
a planta apresentada foi a coqueria, onde o carvão mineral é tratado.
O tratamento ao qual o carvão mineral é submetido resulta na produção do coque, obtido através da destilação e condensação desse carvão
mineral. Como isso acontece? O carvão mineral é aquecido em fornos
fechados para a remoção da matéria volátil (gás) nele contido.
O coque gerado será usado na planta seguinte, o alto-forno, como produto
redutor do minério de ferro. Vale lembrar que os gases produzidos pela
coqueria na fase de operação do processo siderúrgico serão 100% reaproveitados, garantindo que a CSP seja autossustentável em energia.
A coqueria da CSP foi acesa no final de novembro, iniciando um processo
de aquecimento que irá demorar 100 dias para atingir sua temperatura
ideal. Durante o processo de aquecimento, será feito um monitora-

Inscrições abertas para novas ideias
Você tem uma ideia que pode contribuir para
o desenvolvimento e a melhoria de vida da
sua comunidade? A Companhia Siderúrgica
do Pecém (CSP) possui um programa que
busca boas ideias com o objetivo de transformá-las em projetos sociais e colocá-las em
prática. É o Programa Ideia da Gente, que
apoiou oito projetos no primeiro ciclo, está
atualmente apoiando mais nove e já abriu
inscrições para o terceiro ciclo.
Para inscrever uma ideia, é necessário 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.
As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de
janeiro de 2016 pela internet (www.cspecem.com), via Correios ou nos pontos de inscrição
presenciais. Das ideias inscritas, 30 serão
selecionadas e transformadas em projetos
sociais, após um curso oferecido às entidades.
A partir dos projetos elaborados, é realizada

uma segunda seleção, onde são definidos
quais projetos terão o apoio da CSP e serão
executados ao longo de 12 meses.
O Programa Ideia da Gente busca ideias que
possam contribuir efetivamente para a
melhoria da qualidade de vida das comunida-

des e potencializar o desenvolvimento sustentável da região. As ideias devem se adequar a
duas abordagens - empreendedorismo ou
educação - e a uma das quatro linhas de
investimento: geração de trabalho e renda,
cultura, esporte e lazer e meio ambiente.

LINHAS DE INVESTIMENTO E ABORDAGENS
EDUCAÇÃO

mento constante.Esse processo faz parte da etapa de comissionamento,
na qual as plantas e equipamentos são preparados para o início da
produção. Essa planta é composta por duas baterias de fornos, totalizando 100 fornos de coque. A coqueria da CSP tem o maior forno do
País, com 7,63 metros de altura. Quando estiver em plena atividade,
terá uma capacidade de produção de 1,3 toneladas de coque/ano.
Para a construção da coqueria, foram utilizadas 50 mil toneladas de
tijolos refratários, com o primeiro tijolo assentado no dia 23 de abril
de 2014.

GERAÇÃO
DE TRABALHO
E RENDA

CULTURA

ESPORTE E LAZER

MEIO AMBIENTE

EMPREENDEDORISMO

Ações que promovam a formação
profissional e
desenvolvam
habilidades para
inserção no
mercado de
trabalho.

Promover o resgate
às tradições locais e
comunitárias, assim
como fomentar a
diversidade, o
acesso e a
promoção da
cultura.

Incentivar ações
relacionadas a
esporte e lazer para
promover a
cidadania, o acesso a
melhores condições
de convivência social
e maior qualidade
de vida.

Promover o cuidado
e a proteção do
meio ambiente de
forma participativa,
dinâmica e
integrada.

Implantar soluções
inovadoras que
respondam aos
desafios sociais de
sua localidade,
podendo ou não
gerar lucro.

SERVIÇO: IDEIA DA GENTE - 3º CICLO
Inscrições até 30 de janeiro de 2016
FORMAS DE INSCRIÇÃO:
1. Acesse www.cspecem.com e preencha o
formulário de inscrição online

2. Faça o download da ficha de inscrição em
www.cspecem.com e envie devidamente
preenchida pelos Correios (Companhia
Siderúrgica do Pecém – CSP, Rod. CE 155,
Km 16 S/N, São Gonçalo do Amarante, aos cuidados
de Maíra Ary - Relações com Comunidade)

Ações de ensino e
aprendizagem que
promovam a
qualidade de vida,
complementem a
educação formal
e/ou desenvolvam
competências e
habilidades diversas.
Propostas educativas que abordem e
promovam a
cidadania e a
sustentabilidade.

3. Procure um dos pontos de inscrição:
Rede de Diálogo CSP, Senac - Unidade São
Gonçalo do Amarante e Sine/IDT - Caucaia
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