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Encerramento do Ciclo 2 do 
Programa Ideia da Gente - 
Mais de 500 pessoas 
beneficiadas
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Descarte correto para preservar o 
meio ambiente: um compromisso 
da CSP

Conheça os principais resíduos e 
coprodutos que recebem 
tratamento adequado

Você sabia que, numa indústria, existe uma 
diferença entre resíduo e rejeito? A gente vai 
explicar. O que sobra de um produto – a emba-
lagem ou a casca, por exemplo – ou de um 
processo de fabricação é chamado resíduo 
sólido. Em muitos casos, essas sobras podem 
ser usadas com outro objetivo, reutilizadas ou 
recicladas. Isso é muito bom para evitar a 
poluição. O rejeito é um tipo de resíduo que não 
serve para reaproveitamento e precisa ser 
destruído ou mandado para um local que a lei 
determina: o aterro sanitário licenciado. 

A CSP também gera os chamados coprodutos, 

que são reutilizados e até vendidos. Um deles é 
o alcatrão, que vai para fora do Brasil. Isso 
mesmo, para a Holanda. Temos um contrato 
para vender por cinco anos para a Rutger, na 
Europa. O enxofre também tem cliente certo: a 
Refinaria Capixaba, no Espírito Santo. Outros 
coprodutos são as escórias de Alto-Forno e da 
Aciaria, comercializadas para empresas que 
fabricam material de construção, como a Apodi, 
Mizu e Votorantim Cimentos.

A CSP contratou uma empresa para cuidar, 
armazenar e transportar esses coprodutos. É a 
Phoenix, que é especializada e tem trabalhadores 

muito bem preparados para esse serviço, 
incluindo a coleta de pós e lama. Como quase 
tudo se transforma e se reaproveita, a lama é 
reutilizada pela CSP. Assim, contribuímos para 
preservar o meio ambiente. 

Só para você ter uma ideia, a siderúrgica reapro-
veita ou vende como coprodutos 97% dos 
resíduos gerados. Tudo com a utilização de 
equipamentos modernos. Isso faz parte do 
compromisso da empresa com o bem-estar de 
quem mora perto da usina ou trabalha na 
empresa.

Pós de despoeiramento

Carepas

Lamas de estações de tratamento 

de efluentes

Agregados siderúrgicos

Argilas siderúrgicas

Resíduo ou coproduto O que são Destinação

Resíduos finos gerados na produção do aço

Camada fina de ferro que se forma 

na superfície do aço 

É um dos materiais que sobram após o tratamento 

da água usada na produção de placas de aço

Subprodutos do aço

Materiais que sobram do processo de separação 

de metais na produção do aço

Reciclagem no processo de sinterização.

Reciclagem no processo de sinterização.

Reciclagem no processo de sinterização.

Venda como matéria-prima para produção de 

cimento ou utilização em pavimentação.

Venda como matéria-prima para produção de 

tijolos e telhas em olarias. 
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Foram nove caminhos distintos, mas cheios de 
interseções e encontros. Muitas trocas, apren-
dizados e grandes resultados para todos os 
envolvidos nos projetos apoiados pela Compa-
nhia Siderúrgica do Pecém no ciclo 2 do 
Programa Ideia da Gente, lançado em setem-
bro do ano passado. Agora é hora de comemo-
rar os resultados desta fase em que foram 
quase 500 pessoas beneficiadas, que 
puderam perceber, na prática, o gostinho 
bom da realização. E o melhor: pessoas que 
estão prontas para darem continuidade ao 

trabalho de sucesso.

No dia do lançamento, as entidades apoiadas 
pelo programa e a CSP assinaram o termo de 
parceria. Desde então, os projetos receberam 
os recursos necessários – um investimento de 
mais de R$ 1 milhão – e muita ajuda de uma 
equipe especializada. Juntos, conseguiram 
colocar em prática as ideias inovadoras para 
transformar a realidade das suas comunidades 
com monitoria e capacitação. 

Vamos relembrar juntos quais foram esses nove 

projetos? Eles são exemplos de como um sonho 
e muita força de vontade podem mudar o 
mundo ao nosso redor.

Conheça abaixo os projetos que participaram 
do ciclo 2 do Ideia da Gente. E não se esqueça, 
o Ciclo 3 já selecionou os novos projetos que 
vão receber apoio e capacitação da CSP. Você já 
conferiu se algum deles é da sua comunidade? 

Ideia da Gente: é hora de comemorar 

Projetos contemplados no Ciclo 2
Projeto Abatedouro Sertanejo de Frango-Caipira
Cidade: Caucaia
Quem faz: Associação dos Moradores do Poço Verde e Adjacências
Objetivo: A construção de um abatedouro comunitário de galinha-caipira e o fortalecimento do 
associativismo dos produtores da região. É assim que os pequenos produtores de Poço Verde 
passaram a ter um local adequado e certificado para abater suas aves e, juntos, poderão incrementar 
sua renda e promover o desenvolvimento local.

Projeto Cine Jurema – Luz, Câmera, Transformação!
Cidade: Caucaia
Quem faz: Projeto Alegria da Criança
Objetivo: Não é bacana  pensar em transformar a realidade dos jovens da sua comunidade? Este 
projeto veio para empoderar e fomentar a cidadania e a autoestima dos meninos e meninas da 
Jurema. O cinema foi a ferramenta escolhida como vetor para essa transformação. O projeto acaba 
de celebrar um ano lançando um documentário emocionante, que dá voz aos moradores e resgata a 
história de uma das maiores comunidades de Caucaia. Prepare-se, estes novos cineastas vão 
transformar a forma como você vê a Jurema!

Projeto Vozes e Artes
Cidade: Caucaia
Quem faz: Projeto Guadalajara
Objetivo: Trabalhar com 60 crianças e adolescentes, usando a arte como instrumento de educação 
e transformação. Além de dança, teatro, música e coral, o projeto desenvolve um trabalho amplo 
voltado para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e para a promoção da cultura de 
paz. O grupo do projeto já se apresentou em diversos eventos da comunidade e está ficando famoso 
pelos muitos talentos desenvolvidos.

Projeto Hortilápia
Cidade: Caucaia
Quem faz: Associação Comunitária de Corrupião
Objetivo: Implantação de tanques para a criação de tilápia na comunidade de Currupião, em Matões. 
Esta produção está complementando a renda das famílias que têm no plantio de hortaliças sua 
principal atividade econômica. O respeito ao meio ambiente é uma marca do projeto, que buscou 
soluções sustentáveis para integrar suas culturas e aproveitar as características naturais da região.
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Projeto Centro Metropolitano de Artes e Ofícios (Cemeart)
Cidade: Caucaia
Quem faz: Centro de Assistência Social Profissional Taciano Rocha Pontes - CASP
Objetivo: Inclusão social através da arte e do ofício, este é o objetivo do Cemeart. O projeto contou com 
a implantação de uma oficina permanente de marcenaria escola e com a criação de uma orquestra 
de cordas. Especializado na produção de artigos de jardinagem, o Cemeart inaugurou um ponto de 
vendas e hoje se orgulha de garantir a sustentabilidade do projeto.

Projeto Trigo de Ouro Caraúbas
Cidade: São Gonçalo do Amarante
Quem faz: Associação das Famílias do Pecém - ASFAP
Objetivo: Este é de dar água na boca. Superando suas metas, o projeto capacitou 76 pessoas das 
comunidades vizinhas em confeitaria, gerando renda e priorizando ingredientes da região. O projeto não 
para por aí.  Formou um grupo produtivo e elaborou um plano de negócios, conquistas que garantirão a 
continuidade do projeto. Ficou com fome? Fique sabendo que o Trigo de Ouro já aceita encomendas!

Projeto Parada Cultural
Cidade: São Gonçalo do Amarante
Quem faz: Associação de Moradores da Parada e Adjacências - AMPA
Objetivo: Estruturar um centro de lazer e educação para a comunidade. Foi deste objetivo que surgiu o 
Parada Cultural, espaço voltado para a juventude da Parada. O centro promove atividades diárias de cultura 
e lazer para mais de 230 crianças e adolescentes. O resultado fica claro nos sorrisos que seguem cada nova 
música, coreografia e matérias aprendidas. Atualmente, é o único projeto da região que trabalha no 
contraturno escolar, contribuindo com a construção de um futuro melhor.

Projeto Bodega Itinerante de Produtos da Economia Solidária
Cidade: Caucaia
Quem faz: Associação dos Moradores e Artesãos da Santa Helena e Adjacências
Objetivo: Com objetivo de gerar autonomia e renda para grupos de artesãos de Caucaia que se 
interessavam em trabalhar e vender juntos, o Bodega Itinerante veio solucionar um dos grandes desafios 
destes artistas, o de onde e como vender suas peças. A solução veio em quatro rodas, numa loja móvel que 
circula por feiras, eventos e praças .  Em um ano, os 4 grupos produtivos integrantes do projeto se 
fortaleceram, deram as mãos e estão colocando na prática os princípios da economia solidária. O resultado 
já começou a aparecer, com um incremento médio de 15% na renda mensal dos artesãos.

Projeto Reviver
Cidade: São Gonçalo do Amarante
Quem faz: Conselho Comunitário da Taíba - CCT
Objetivo: Esse é um projeto que contribui para a qualidade de vida de um grupo que merece muito mais do 
que o nosso respeito, merece também a nossa atenção. No projeto Reviver pessoas com mais de 60 anos 
têm acesso a atividades sociais, recreativas e culturais. A rede de parceiros ficou grande para apoiar um 
projeto que está transformado o dia a dia de mais de 60 pessoas que estão reaprendendo o significado de 
melhor idade. Você está convidado a dançar forró, participar das aulas de artes ou mesmo fazer uma visita 
para trocar um dedo de prosa e escutar as incríveis histórias de vida dessas pessoas que têm muito a 
compartilhar.  

Conheça os números do programa Ideia da Gente - Ciclo 2

Ideias inscritas: 76

Ideias selecionadas: 30

Projetos selecionados: 9

Pessoas beneficiadas pelos projetos selecionados: 500

Investimento da CSP nos projetos: R$ 1 milhão



5

M I N H A  H I S TÓ R I A

F O R M A Ç Ã O  D A  2 ª  T U R M A  D O  PJ O

A chance de uma nova oportunidade

Mulher, marisqueira aposentada, poetisa, líder 
comunitária e defensora da 3ª idade, através do 
Projeto Reviver, idealizado por ela.  Enfim, uma 
guerreira de 65 anos e ainda com muita força 
para continuar lutando por aquilo em que 
acredita. E olhe que isso é apenas um pouco da 
história de Maria Gabriel de Azevedo, mais 
conhecida como dona Mariinha. Se fosse pra 
contar tudo, daria um livro inteiro dos cordéis 
que ela escreve.

Filha de pescadores, dona Mariinha não se 
cansa de trabalhar. Catou muito marisco, casou 
e separou cedo, criou três filhos e ainda encon-
trou tempo para lutar pela comunidade da Taíba 
- em São Gonçalo do Amarante – onde sempre 

viveu. Começou a atuar em projetos sociais em 
1985, apoiando crianças e adolescentes. Nessa 
época, também passou a fazer parte do Conse-
lho Comunitário da Taíba. 

Em 1998, decidiu que era hora de se dedicar a 
um grupo muito especial: os idosos da vizinhan-
ça. E assim surgiu o Projeto Reviver, que hoje 
apoia em torno de 60 pessoas, com oficinas de 
artes, palestras, rodas de conversa, exercícios 
físicos e hidroginástica. 

A CSP é parceira da iniciativa e, através do apoio 
do IDG, conquistou melhorias na sede do 
projeto, A chance de uma nova oportunidade. 

O dinheiro serviu para muitas melhorias na 

sede do projeto, incluindo a compra de móveis e 
equipamentos de ginástica.

Toda essa atividade não impede dona Mariinha 
de continuar escrevendo seus poemas em 
cordel. No encerramento promovido pelo 
projeto, ela teve uma inspiração especial e 
comemorou em versos: “No ano de 2012/Por 
respeito e ação/Pela ação social foi uma nova 
gestão/Tivemos grandes ajudas/Nasceu a 
colaboração/Hoje, o centro de convivência olha 
o idoso diferente/Com carinho e com 
cuidado/Pois nota ser diferente/Acolhendo o 
idoso/Está sempre presente. “

Edjonathan Pereira, de São Gonçalo do 
Amarante, está mais tranquilo. Depois de 
trabalhar na obra de construção da Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP), já tem outra 
oportunidade para recomeçar a carreira graças 
ao seu esforço, à sua experiência no projeto e ao 
Programa Janela de Oportunidades (PJO). 

O programa é uma iniciativa da usina, que tem 
como um dos parceiros o Senai. Edjonathan e 
outros 18 colegas se formaram no curso de 
eletricista industrial que foi realizado pelo PJO 
na unidade móvel do Senai em São Gonçalo do 
Amarante.

Tudo começou com a atividade de servente na 
construção da CSP. Depois, Diego Ventura de 
Oliveira, 23, de Caucaia, começou a se interessar 
pela área de eletricista. Então, começou a fazer 
um curso de eletrotécnica e outro em eletrome-

cânica. Para ir ainda mais longe, entrou no 
curso de eletricista industrial do PJO. “É uma 
profissão que me interessa e quero atuar na 
área. Estou preparado”, afirmou Diego.

Quem também já pode incluir no currículo a 
formação de eletricista industrial é Diego 
Vasconcelos, 28, da Praia de Tabuba, em 
Caucaia. “Preciso continuar evoluindo. A indús-
tria cobra muito isso hoje”, diz o profissional, que 
trabalhou um ano e seis meses na obra da 
siderúrgica.

A formatura da turma de eletricistas aconteceu 
na Escola Socorro Gouveia, em São Gonçalo do 
Amarante. Teve a presença de líderes da CSP e 
do Senai. O professor da turma, Francisco 
Monteiro Sobrinho, ressaltou que o PJO vai levar 
quem passou pelos cursos mais longe na carrei-
ra. “Aprender coisas novas é algo que nos liberta 

e abre muitos caminhos”, afirma.

Venha conosco

Confira 
os números
do PJO

Se você saiu da obra da CSP, pode buscar mais informações sobre o PJO no Sine/Pecém. É só ligar no 3315-1375 ou 
3315-1990. Também pode ir ao auditório do Sine Pecém, nas sextas-feiras, às 14h, trazendo currículo e documento de 
identificação.

Trabalhadores da obra encaminhados para processos seletivos: 8 mil
Trabalhadores da obra admitidos nas empresas contratadas pela CSP: 1,1 mil
Vagas disponibilizadas por empresas da região do Complexo do Pecém: 4 mil
Trabalhadores da obra admitidos na região do Complexo do Pecém: 1,6 mil

“Dá um orgulho e uma 
realização muito grande ver o 
que o trabalho da gente pode 

trazer de melhoria para as 
pessoas. Na minha 

comunidade, muitos idosos 
aprenderam a ler e escrever, 

saíram da ociosidade e até 
venceram a depressão, com a 

ajuda do Projeto Reviver”
Maria Gabriel de Azevedo

Uma vida de 
luta e poesia
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T E R R I TÓ R I O  E M P R E E N D E D O R  N A  S U A  C O M U N I D A D E

N O S S A  D I C A

Começam as
oficinas do
programa Território
Empreendedor

O programa Território Empreendedor entra na 
fase de continuidade e melhoria. Desde julho, 
estão sendo realizados cursos, oficinas, pales-
tras e consultorias em espaços cedidos por 
parceiros nas comunidades vizinhas à CSP. 
Você sabia que, ao todo, 410 pessoas de 11 
comunidades já passaram, até agosto, pelos 
treinamentos oferecidos pelos consultores do 
Sebrae? É muita gente e vai ter mais. Quem já 
frequentou as aulas pôde ter acesso a muita 

informação sobre como abrir e tocar o dia a 
dia do seu próprio negócio. 

A agenda do programa é organizada todos os 
meses. Vale lembrar que a CSP e o Sebrae não 
trabalham sozinhos para esse planejamento. 
Tudo é feito ouvindo você, que mora nas 
comunidades onde o Território Empreendedor 
atua. Afinal, são os moradores que conhecem 
melhor as suas necessidades e as oportunida-
des na região, não é mesmo?

Criado em 2014, o programa, numa parceria 
com o Sebrae, quer despertar a vontade de se 
tornar pequenos empresários entre os mora-
dores das comunidades de Caucaia e São 
Gonçalo do Amarante. 

Território Empreendedor
Você sabe quais as oportunidades de negócio 
existem na sua comunidade? Às vezes a gente 
nem percebe. Pense que os seus vizinhos 
podem estar precisando de um mercadinho, 
uma padaria, uma oficina para consertar o 
carro ou a moto, um lava-jato e até um salão 
de beleza para caprichar no visual sem 
precisar ir muito longe de casa. Enfim, tem 
muito produto ou serviço que a gente queria 
ter perto de onde mora. E o que precisa para 
isso acontecer? Alguém que tem coragem e 
conhecimento para fazer as coisas certas. Ou 
seja, um pequeno empresário. Pensando 
nisso, a CSP criou o programa Território 
Empreendedor.

1. Conheça o programa

A iniciativa apoia tanto projetos que já 
existem, e só precisam de um empurrão para 
crescer, como sonhos e ideias que podem 
gerar dinheiro para quem trabalha e facilida-
de na vida das pessoas. E não falta espaço, viu! 
A região do Complexo do Pecém e próxima à 
CSP está crescendo muito e os moradores não 
querem ter de ir à capital para resolver coisas 
simples e que poderiam estar quase na porta 
de casa.

 2. Faça os treinamentos 

O programa é uma parceria com o Sebrae, a 
entidade mais importante do Brasil no apoio à 
micro e pequenos empresários. Com isso, você 
pode fazer uma série de treinamentos, cursos 
e oficinas que vão ajudar a tornar tudo mais 
fácil para você. E vão te ensinar o jeito certo de 
abrir o seu negócio e tocar o dia a dia da sua 
empresa. 

 3. Transforme o seu sonho em realidade 

Às vezes, a gente tem um sonho de abrir um 
negócio para melhorar de vida e não sabe por 
onde começar, não é assim? Pois o Sebrae 
sabe tudo sobre como a sua boa ideia pode 
virar uma empresa e gerar renda. Através do 

Território Empreendedor, você conversa com 
esses consultores do Sebrae na sua comuni-
dade e descobre o caminho que vai levá-lo ao 
sucesso. Acompanhe a programação mensal 
do programa e fique por dentro de tudo.

4. Conheça o básico para se tornar um 
pequeno empresário 

Nos treinamentos do Território Empreende-
dor, você vai ver que não basta uma boa ideia 
para virar empresário. É preciso organizar os 
papéis e as licenças dos órgãos públicos, ter 
olho de dono (nada de ficar em casa e deixar 
alguém tomando conta), administrar o 
dinheiro que entra e que sai, tratar muito bem 
o cliente e tratar quem trabalha com você da 
mesma forma. Ele é seu cliente interno. Mas 
você vai aprender tudo isso e muito mais no 
nosso programa.

5. Saiba mais sobre o Território 

Empreendedor 

É fácil. Procure informações no site da CSP 
(www.cspecem.com) ou o do Sebrae Ceará 
(www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/-
ce). Você também pode ligar de graça para o 
Sebrae no 08005700800. E então, vai perder 
essa chance? 
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