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SÍNTESE
REUNIÃO DO COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE DO BAIXO JAGUARIBE
DIA 30/11/17

No último dia 30 de novembro a cimento APODI realizou a 3ª Reunião do Comitê de
Sustentabilidade do Baixo Jaguaribe. Após duas reuniões sediadas na unidade fabril de
Quixeré, a empresa optou pelo modelo itinerante de reuniões, realizando o encontro no IFCE
de Limoeiro do Norte, um dos 8 (oito) municípios que contam com representantes no Comitê,
liderado pela APODI desde abril de 2017.
Deste encontro participaram representantes das prefeituras de Quixeré, Limoeiro do Norte,
Russas e Baraúnas(RN), além de representantes do Sistema FIEC, Banco do Nordeste, SEBRAE,
SINE (Limoeiro), Corpo de Bombeiros (Limoeiro) e instituições educacionais como UFC
(Russas), IFCE (Limoeiro), Escola de Ensino Fundamental e Médio (Lagoinha, Quixeré) e Senai
(Fortaleza).
Por parte do setor empresarial estavam os representantes das empresas SCATEC SOLAR,
PRODIEL, FRUTACOR e a própria cimenteira APODI, como líder do Comitê.
O foco principal da reunião centrou-se na problemática dos resíduos sólidos, a partir de duas
experiências exitosas sobre coprocessamento na indústria cimenteira e sobre a tecnologia de
Biodigestão.
O primeiro foi apresentado pelo diretor de relações institucionais da Associação Brasileira de
Cimento Portland, Mario William Esper, que enfatizou o case da Usina de Coprocessamento de
lixo urbano da cidade de Cantagalo no Rio de Janeiro, o qual foi reportagem do Globo Ecologia
por ser a única experiência de coprocessamento envolvendo o lixo urbano no Brasil, uma
oportunidade de poderá ser replicada em nossa região.
Sobre a tecnologia de biodigestão, o empreendedor Romério Lima apresentou a tecnologia de
biodigestor alimentado por resíduos orgânicos com o intuito de gerar energia a partir do
biogás.
Após as duas apresentações a UFC se disponibilizou a colaborar com estudos sobre logística
bem como com o envolvimento de especialistas na temática ambiental e energia. O vereador
de Limoeiro, José Gladis Bandeira, informou sobre a formação do consórcio entre os
municípios da Região para construção do aterro sanitário controlado, em status de processo
licitatório, e aceitou o convite para ser o líder do comitê de resíduos que deverá articular
juntamente com os demais componentes do comitê, uma reunião com todas as prefeituras da
Região para oficializar o consórcio e apresentar as tecnologias repassadas ao comitê de
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sustentabilidade do Baixo Jaguaribe, sugestão apresentada pela secretária de Ação Social da
prefeitura de Quixeré, Maria Eliete.
De acordo com Fabio Azevedo Martins, gerente de Fabrica da Cimento Apodi, a realização dos
três encontros do comitê em 2017 demonstra a importância do tema sustentabilidade para
todos os envolvidos. “Estou convencido de que o único caminho que temos para alcançar a
sustentabilidade da região do Baixo Jaguaribe é sem dúvida através de esforços coletivos e
colaborativos dos três setores da sociedade, público, privado e sociedade civil”.
O Secretário de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente do Município de Baraúna/RN,
Ruberlândio Queiroz, informou que os temas abordados foram pertinentes visto que no
momento atual, Baraúna vai inaugurar um abatedouro moderno que produzirá quantidades
expressivas de resíduos orgânicos, sendo inadmissível a disposição inadequada desse “lixo”.
O Professor Dmontier Aragão Jr, da UFC- Campus de Russas mencionou igualmente sobre a
importância dos temas trabalhados, enfatizando que o grupo precisa agir com urgência e se
prontificou em desenhar um sistema de Logística para otimização do processo em cadeia
desde a coleta, transporte e armazenagem dos resíduos sólidos urbanos, estação de
transbordo, caso um sistema de Biodigestão fosse instalado na região do Baixo Jaguaribe. E
ainda, informou o Prof. que vai identificar dentre seus colegas de Instituição, aqueles que são
especialistas da área.
A pauta seguinte tratou do tema de Qualificação Profissional e propostas de cursos foram
apresentados pelos representantes do SESI e SENAI, no sentido de se construir uma proposta
integrada de formação e desenvolvimento profissional para jovens da Região, além de se
estudar formas de agilizar a elevação da escolaridade das pessoas que pararam os estudos, o
que compromete o futuro da mão-de-obra local.
O comitê técnico nessa temática será liderado pelo secretário de educação do município de
Quixeré, Miécio Almeida, que deverá arregimentar a proposta e juntamente com
representantes das empresas localizadas na Região e já participantes do Comitê de
Sustentabilidade do Baixo Jaguaribe, viabilizar a oferta de cursos no início de 2018. O
secretário destacou sobre a importância do desenvolvimento da região e mencionou os
destaques de alunos do Município em concursos como PETECA (3º Lugar na Etapa Estadual do
Concurso de Poesia no Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do
Adolescente), AGRINHO (1º lugar no quesito redação do Programa Agrinho - SENAR) e da
Olimpíada Brasileira de Matemática (3º lugar ). Sugeriu Miecio, que o Comitê promovesse um
concurso para estímulo aos estudantes da região sob o tema “sustentabilidade”.
O Prof. Claudio Brito, Diretor da Escola Ensino Fundamental e Médio, Joaquim Rodrigues de
Lima, enfatizou que sua Instituição está de “portas abertas” para acolher projetos educacionais
oriundos do Comitê.
O Ten. Abelardo Farias, do CBMCE- Limoeiro compartilhou da experiência da corporação desde
a instalação da infraestrutura, construída com a parceria da Cimento Apodi, onde tem
realizado a ministração do Curso “Jovem Brigadista de Valor” para turmas de 80 jovens, de 16
a 18 anos, 4 horas/dia, duração de 1 ano, sendo exigido que os mesmos estejam matriculados
e cursando para a formação escalar no outro período.
O prof. Dmontier, reafirmou que a UFC-Russas vai indicar profissional para compor o Comitê
Técnico referente aos resíduos sólidos.
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Representantes das associações comunitárias de Bom Sucesso, Serra do Vieira, Russas e
Limoeiro também marcaram presença, principalmente através da exposição de produtos
artesanais oriundos da oficina de sabonetes artesanais, iniciativa social apoiada pela cimento
APODI em novembro desse ano. Todos os participantes foram presentados com os produtos
que expressavam a preocupação ambiental através de embalagens recicladas.
Dos encaminhamentos,
- A equipe líder do Comitê (Cimento Apodi) vai sondar (indústrias que ainda não se
formalizaram) e convidar as indústrias da região sobre a intenção de participarem do comitê, a
fim de fechar o grupo para que as ações possam ser efetivadas. Após esse fechamento, será
criado um grupo do WhatsApp com os representantes institucionais para promover a
comunicação dos assuntos do Comitê.
- Foi destacado a importância das instituições em formalizar a indicação de seus 02
representantes junto ao Comitê, para assim prosseguir com a implementação das ações
acordadas;
- Dentre o portfólio do SENAI, os participantes elegeram o curso “Operador de Processos
Industriais”, inicialmente sugerido pela Cimento Apodi, e que foi salientado pelo Prof. Claudio
Brito como a opção mais importante.
- A Câmara de Vereadores de Quixeré vai sediar a próxima reunião, 4ª Reunião do Comitê de
Sustentabilidade do Baixo Jaguaribe, a ser agendada e alinhada entre os participantes para
fevereiro de 2018;
- O Comitê Técnico ficou composto por:
- Fábio Martins (Cimento Apodi);
- Cybelle Borges (Indra Consultoria);
- Rosineide Nogueira Matoso (Cimento Apodi)
- Gladis Bandeira (Câmara de Vereadores de Limoeiro);
- Maria Eliete (Secretaria de Ação Social de Quixeré);
- Miécio Almeida (Secretaria de Educação e Cultura de Quixeré);
- Dmontier Aragão Jr. (UFC – Russas);
- Phylippe Santos (IFCE – Limoeiro) - sugestão;
- Ruberlândio Queiroz (Secretaria de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente de
Baraúna);
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