
Norsa/Coca-Cola apoia inclusão de pessoas com deficiência  

  

 

  

 

 

 

 

 

Programa Apite selecionará para cursos profissionalizantes no Ceará. 

A Norsa/Coca-Cola está lançando um novo conceito para inclusão de pessoas com deficiência 
no ambiente organizacional: o programa APITE - Ação para Inclusão no Trabalho e Esporte. 
Com objetivo de promover o desenvolvimento pessoal e ao mesmo tempo gerar renda aos 
participantes, o programa irá possibilitar a seleção de 100 pessoas com deficiência no Ceará 
para participarem de cursos profissionalizantes ou para iniciarem treinamentos esportivos na 
modalidade natação. Todos os classificados, com idade a partir dos 16 anos, serão contratados 
inicialmente como jovens aprendizes, e durante a vigência dos cursos receberão uma bolsa-
salário. 

"Esta foi a alternativa encontrada para desenvolver um canal de transformação social para que 
estas pessoas possam ter oportunidade de conquistar a sua independência. Faz parte da 
política mundial da Coca-Cola estimular a inclusão social em todas as suas possibilidades. Por 
isso, a Norsa vai apoiar a capacitação e ao mesmo tempo incentivar os deficientes que não se 
enquadrem em funções técnicas, a ter uma atividade que possa, no futuro, se tornar uma 
profissão", defende Wellington Maciel, Diretor de Recursos Humanos da Norsa/Coca-Cola. 

O programa Apite é uma parceria com o Sesi e o Senai e terá a duração de até 02 anos. Após 
este período, dependendo do desempenho nos cursos, os aprendizes poderão ser efetivados 
pela Norsa. A efetivação poderá ocorrer em diversas áreas da organização, obedecendo aos 
requisitos de qualificação alcançados. Além de uma bolsa-salário no valor de meio salário 
mínimo durante o período do contrato de aprendizagem, os participantes terão direito ao 
registro na carteira profissional, bem como a benefícios, como plano de saúde médico e 
odontológico, vale transporte, seguro de vida e cesta básica. 

Para se inscrever no programa, os interessados devem comparecer a sede do Sesi Parangaba 
entre os dias 02 e 04 de junho, portando original e cópia do RG, CPF, carteira de trabalho, 
certificado de reservista (no caso de homens) e atestado médico de acordo com a Lei 
7.853/1989 (norma que regula a inclusão da pessoa com deficiência). A inscrição é gratuita. 

Atualmente a Norsa/Coca-Cola possui em seu quadro de funcionários 40 pessoas com 
deficiência (lotados em unidades do Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e Piauí), dos quais 22 
trabalham no Ceará. Já no programa de jovens aprendizes há 105 funcionários, sendo 40 no 
estado. 

 



A Norsa é uma empresa de bebidas fundada em 1998 pela união dos franqueados Coca-Cola 
nos Estados da Bahia, do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. E é justamente essa diversidade 
cultural que faz a empresa forte e competitiva. Com dez anos de existência, alcançou em sua 
área geográfica de 907.313 quilômetros quadrados (10% do território brasileiro), a liderança 
absoluta do mercado de refrigerantes, introduziu e cultiva um modelo de gestão que valoriza a 
qualidade, a eficiência e o desenvolvimento de pessoas e está no universo das 300 maiores 
empresas do País. 
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