SÍNTESE DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE
DO BAIXO JAGUARIBE
17.08.2017 | IFCE – Limoeiro do Norte
Rua Estevam Remígio, Centro CEP: 62.930.000
Limoeiro do Norte /CE

A 2ª Reunião do COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE DO BAIXO JAGUARIBE, realizada pela Cimento
Apodi, unidade de Quixeré, na data de 17/08/2017, de 9 às 12h, superou nossas expectativas.
Tivemos a participação de 40 convidados, representando 04 (quatro) Municípios do Ceará (Quixeré,
Russas, Limoeiro do Norte, Jaguaruana) e 01 Município do Rio Grande do Norte (Baraúna), e as 19
(dezenove) Instituições/entidades (Cimento Apodi, Indra Assessoria e Treinamento, Central de
Comunicação, Fabrical, Prefeitura e Câmara de Vereadores de Quixeré, Comunidade de Bonsucesso,
FUNCEPE, Associação Comunitária Serra do Vieira, UFC Campus Russas, Prefeitura e Secretaria de
Meio Ambiente de Russas, IFCE Campus Jaguaruana, Frutacor, Tropical NE, Câmara de Vereadores e
Corpo de Bombeiros Militar de Limoeiro do Norte, Sebrae – Escritório Regional de Jaguaribe, IFCECampus de Limoeiro do Norte e Escola Agrícola Padre Lino Gottardi Piamarta).
Salienta-se que a Secretária Adjunta de Meio Ambiente e Turismo de Tabuleiro do Norte, Sra. Ana
Paula Freire Maia, e as empresas Scatec Solar (representada pela Sra. Paula Pester), Micron-Ita
(representada por Sr. James Partelli) e Mizu (representada pelo Engenheiro Antônio Aquino),
mostraram interesse em participar da reunião, no entanto não puderam por indisponibilidade de
agenda.
Dos encaminhamentos dessa reunião, extraímos que:


Cada Instituição Membro do COMITÊ deverá indicar oficialmente os nomes de seus 02
representantes junto ao COMITÊ, a saber: 01 Titular e 01 Suplente, com respectivos contatos
(email, celular e whatsApp).
A indicação deve ser encaminhada até 31/08/2017 à Sra. ROSINEIDE MATOSO:
rosineide.matoso@cimentoapodi.com.br




A próxima reunião acontecerá na Sede do IFCE- Limoeiro do Norte, no dia 16/11/2017, às 9h.
As reuniões serão realizadas numa das sedes das Instituições integrantes do COMITÊ, cuja
decisão de local e data, são acordados na própria reunião.

INTERVENÇÕES/COLOCAÇÕES:


O Engenheiro de Fábrica, da Cimento Apodi, Sr. Fábio Martins fez uma breve explanação
relativo aos números da produção, da composição societária, da visão da Organização, e
detalhes de ações que minimizam os impactos ambientais (a Unidade possui um sistema de
Cogeração de energia com a aproveitamento da troca térmica realizada no alto forno que
produz 30% da energia demandada em seu funcionamento; o forno possui licença ambiental
para o Coprocessamento – pode incinerar materiais da biomasssa, e outros com alto poder













de combustão; água requerida no processo é tratada, e 70 % da água resultante do processo
é reutilizada para outros fins, diariamente). Em seguida apontou as ações iniciada pela
Prefeitura de Quixeré e Cimento Apodi, no sentido de identificar as necessidades dos
moradores da Comunidade de Bonsucesso e de se estabelecer e priorizar o atendimento às
mais emergentes, com o envolvimento da prefeitura, dos moradores e da APODI, sob a
orientação da consultora de Responsabilidade Social, Cybelle Borges. Enfatizou que a criação
de projetos como o COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE DO BAIXO JAGUARIBE, poderia
proporcionar a troca de experiências, cujas ações conjuntas podem potencializar os
resultados. Informou que depois da ação junto à comunidade, capacitação, e criação do
Comitê da Comunidade, a Consultora foi contratada para dar continuidade aos trabalhos,
sendo criado o Comitê Interno de Responsabilidade Apodi, composto por alguns gestores da
unidade que são capacitados para ação conjunta. Salientou que cada entidade representada
tem o seu papel e pode contribuir o desenvolvimento sustentável da Região.
Em sua explanação, a Consultora Cybelle Borges abordou sobre o objetivo maior do Comitê
de Sustentabilidade do Baixo Jaguaribe, ser um fórum de debate e promoção de arranjos
institucionais com vistas ao Desenvolvimento Sustentável da região Jaguaribana”, os
conceitos envolvidos: Sustentabilidade, Responsabilidade Social e Desenvolvimento
Sustentável; e no final falou sobre as 10 dimensões que envolvem o desenvolvimento
sustentável (território, econômico, social, político, cultural, ético, ecológico, pedagógico,
metodológico, gênero e ritmo).
O representante da UFC-Campus Russas, Prof. Dmontier Aragão, ficou de sondar entre as
Universidades da Região, os projetos que têm na área de agricultura e agropecuária
sustentáveis ou voltados para as atividades desenvolvidas que são predominantes na região,
e a representante do IFCE-Campus Limoeiro do Norte, a Dir(a). Prof(a). Jânia Silva, da mesma
forma se prontificou para fazer essa mesma sondagem junto aos Campi do IFCE da região.
O Integrante do Projeto ECO SELETIVA da FUNCEPE, Sr. Jeovah Oliveira Neto apresentou os
modelos de eco centros de coletas de resíduos recicláveis, sacolas de triagem e de bicicletas
de carga com cesto de triagem, ideias em estudo para serem implantadas junto à
Cooperativa de Catadores do Município de Quixeré.
O Técnico do Sebrae, Analista Lucídio de Sousa explanou sobre a “Experiência SEBRAE/CE –
Projeto de Agricultura Integrada” e que nos levou a refletir sobre o desenvolvimento
sustentável nas esferas: econômica, social, cultural e ambiental. Destacou ainda que para
uma atividade produtiva ser sustentável torna-se necessário ter: apoio do poder público;
governança local (instituições, lideranças e empreendedores); vocação econômica;
infraestrutura; tecnologia; e mercado.
As entidades foram despertadas a identificarem qual seria o tipo de
participação/contribuição no COMITÊ que repercutiria no desenvolvimento sustentável da
região.
A Prof(a) Jânia ressaltou que o IFCE tem um recurso que deve ser destinado para a aquisição
de gêneros alimentícios de fornecedores da agricultura familiar.
Salienta-se que essa informação vem de encontro com a medida anunciada pelo Palácio do Planalto
em 2015, na ocasião do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2015/2016 (22/06/2015):
Os órgãos federais (administração direta e indireta) deverão destinar, no mínimo, 30% dos recursos
aplicados na aquisição de alimentos para a compra de produtos da agricultura familiar. Essa medida
favorece a produção da agricultura familiar, cujos agricultores do Baixo Jaguaribe, organizados,
instruídos podem produzir o(s) alimento(s) que atenda a demanda e as condições estabelecidas no
cadastro de fornecedores de Instituições público-privadas.



O Prof. Evando de Melo, do IFCE-Campus Jaguaruana, sugeriu que criasse um grupo do dos
integrantes do Comitê, para tratar assuntos concernentes ao mesmo e possibilitar a troca de
ideias.
Assim, o grupo poderá ser criado após a formalização por email da Instituição participante, indicando
seus representantes, Titular e Suplente, com os respectivos contatos.















O Ten. Abelardo Farias, do Corpo de Bombeiros informou que promove ações de prevenção
de incêndio/acidentes doméstico nos municípios da região, muito embora tenha disponível
somente 01 viatura e pouca infraestrutura, e que mesmo assim poderia ajudar nas ações de
orientação junto às comunidades onde o COMITÊ for atuar.
Os representantes dos moradores da Comunidade de Bonsucesso, Silvia Pinheiro Lima e Luiz
Fonseca Neto, falaram das mudanças para melhor que a comunidade tem percebido desde o
início da atuação conjunta da Cimento Apodi, Prefeitura e Consultoria que promoveu o
despertar para o engajamento dos moradores em querer ver um NOVO BONSUCESSO,
formação do grupo dos Embaixadores do #ProjetoNovoBonsucesso, realização de mutirão
para a reforma da praça, etc.
O Secretário de Meio Ambiente de Russas, Francisco Sávio Santiago, falou de suas
experiências em projetos sociais relacionados com catadores de resíduos em algumas
cidades do estado e destacou sobre a importância de se ter o conhecimento, a realidade do
povo que se está a trabalhar/capacitar, porque muitas vezes a realidade, não favorece que
ações/projetos exitosos em outros grupos/comunidades, possam ter resultados semelhantes
numa outra realidade/comunidade. Há que se verificar a realidade da comunidade.
A Presidente da Associação Comunitária Serra do Vieira, Eliana Machado, destacou as
atividades de empreendedorismo referentes aos trabalhos artesanais que os moradores da
comunidade fazem, e destacou a importância de se ter definido o mercado consumidor,
tendo em vista que enfeites, peças ornamentais e acessórios não são itens de 1º
necessidade, e na crise, esses não são muito procurados. Daí a necessidade de buscar e
incentivar as atividades produtivas que tem demanda e procurar alternativas para escoar os
produtos de artesanato. Mencionou que tinham um projeto para fabricação de papel a partir
da palha da carnaúba.
As representantes das empresas Frutacor, Marta Inês Nunes, e Tropical NE, Maria de
Oliveira, destacaram a necessidade de buscar o desenvolvimento e a utilização de práticas
sustentáveis para a preservação do meio ambiente e a geração de renda, com o
envolvimento das entidades educacionais na formação de profissionais/técnicos que
atendam as demandas do setor de agronegócio. Citaram o exemplo da utilização da fibra da
bananeira, que é um resíduo, que poderia ser reutilizado para outro fim.
A Articuladora do Sebrae Escritório Região Jaguaribe, Wandrey Pires, agradeceu a
oportunidade e reafirmou que o Sebrae poderá apoiar o Comitê dentro da sua esfera de
atuação, orientação para os pequenos negócios que podem surgir da agricultura familiar
(capacitação e consultorias com programas de subsídios dos custos de até 70%) ou outra
atividade empreendedora.
O agente do Banco do Nordeste, programa Agro Amigo, do Instituto Nordeste Cidadania –
INEC, Sr. Nogueira Amaral, relatou que a Instituição possui linhas de crédito para o
desenvolvimento do negócio da agricultura familiar. A orientação é passada em função das
características do negócio e do cadastro do produtor rural.

