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Dezoito operadores acabam de ingressar para a nossa empresa, os 
primeiros de muitos outros que ainda se juntarão a todos nós. Eles vêm 
de diversos estados do Brasil. Nossos primeiros operadores atuarão como 
operadores das Salas de Controle da Aciaria, do Alto Forno, da Coqueria, 
da Sinterização, do Lingotamento Contínuo e do Pátio de Matérias 
Primas. Todos são profissionais bastante experientes em siderurgia, 
provenientes das grandes siderúrgicas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e São Paulo.
Sabemos que é grande a expectativa do grupo com o projeto CSP e com a 
oportunidade que estão tendo de fazer parte dele, considerando também 
que eles têm a responsabilidade de treinar os futuros operadores que 
serão contratados localmente.
A eles, nossas melhores boas vindas, desde já extensiva a todos os que 
ainda virão fazer parte do nosso time. 

Born in Fortaleza, mechanical assembler Antônio 
Holanda, 27, won a place in CSP construction through 
Sine-Caucaia. As an employee for the subcontractor 
Samji, he says he spent a month in a training course, 
which is something not all companies worry about. 
“The accomplishment of 1,000,000 WHM shows that 
security comes first in this construction, safeguarding the 
life of the workers. By doing this, I can go back home in 
peace.”

Natural de Fortaleza, o mecânico montador 
Antônio Holanda, 27, conquistou uma vaga na 
obra da CSP através do Sine-Caucaia. Funcionário 
da subcontratada Samji, ele conta que passou um 
mês em treinamento, preocupação que nem todas 
as empresas têm.  “A conquista de 1.000.000 horas/ 
homens trabalhadas (HHT) mostra que nesta obra, 
em primeiro lugar, está a segurança, com a vida do 
trabalhador resguardada. Assim, eu consigo voltar em 
paz para casa”. 

Approximately 18 operators have recently joined our company, the first ones 
among many others who will still join us. They come from different states in 
Brazil. Our first operators will work at the Steel Making Unit, Blast Furnace, Coke 
Oven Plant, Sintering, Continuous Casting and the Raw Material Yard Control 
Rooms. They are all highly experienced professionals in the steel industry. They 
come from important steel plants in Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo 
and São Paulo.This month they will be sent for training courses at Posco plants 
in South Korea, where they will stay for three months. When they return they 
will assume some preliminary activities on the site. 
We are aware of the fact that the group has high expectations regarding the 
CSP project and the opportunity they have to be part of it. They will also have 
the responsibility to train the future operators who will be hired locally. We 
would like to welcome both the operators who are arriving now and those 
who will be part of our team in the future.
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THE FIRST OPERATORS HAVE JOINED CSP
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INGRESSARAM OS 
PRIMEIROS OPERADORES 
DA CSP
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A garantia na segurança dos 
trabalhadores envolvidos na 
construção da Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP) 
resultou no marco de 1.000.000 de 
horas/homens trabalhadas (HHT) 
sem acidente com afastamento. 
Essa importante conquista 
acontece no momento mais 
complexo da obra, a parte civil com 
a montagem de equipamentos que 
pesam toneladas, compreendendo 
o período de 28 de março a 30 de 
abril deste ano. Outra meta já está 
posta: 10.000.000 (HHT).
Segundo explicou o gerente geral da 
Posco Engenharia e Construção do 
Brasil (PEC), empresa contratada 
para a construção da usina, 
Lucas Lee, o cálculo é feito pela 
quantidade de horas trabalhadas 
por homem. Para alcançar esse 
número, a PEC vem aplicando o 
certificado internacional OSHAS 
18001 (Série de Avaliação da 
Segurança e Saúde no Trabalho), 
o ciclo PDCA (Planejar, Fazer, 
Verificar e Agir) e o KPI (Indicador-
Chave de Desempenho), além de 
promover reuniões para avaliação 
das atividades e tomadas de 
decisões juntamente com a CSP.
O vice-presidente da PEC, Kyu 

Young Ahn, comemorou a 
baixa taxa de acidente no site, 
acrescentando que o começo da 
segurança está no respeito ao ser 
humano. “Numa obra grande 
como esta, o treinamento de 
segurança precisa ser feito antes 
de iniciar a atividade”. Quanto 
ao marco atingido pela CSP, ele 
mencionou um provérbio coreano: 
Quem quiser alcançar um mar 
grande, pode receber uma lagoa. 
Quem quiser uma lagoa, pode 
receber um rio. “Ao colocarmos 
uma meta grande, podemos pelo 
menos nos aproximar”, reforça o 
vice-presidente.
Com um trabalho de 
monitoramento diário, que 
inclui auditoria das condições 
de risco na obra, o gerente de 
Saúde,    Segurança  e Meio 
Ambiente da CSP, Marcelo 
Baltazar, ressaltou que pelo 
menos 870 requisitos legais sobre 
segurança são checados por sua 
equipe. Outro fator importante 
que tem resguardado a vida dos 
trabalhadores é que todos passam 
um mês em treinamento antes da 
liberação para a atividade na obra. 
“Este é um trabalho que preza pelo 
bem-estar coletivo”.

Guaranteeing the safety of the workers 
at the Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP) construction site resulted 
in the important figure of 1,000,000 
working hours/men (WHM) with no 
time off because of accidents. This 
important achievement comes when 
the construction is going through 
its most complex moment – the civil 
engineering part with equipments 
weighing tons being assembled 
between March 28 and April 30 
2014. We already have another goal: 
10,000,000 WHM.
According to the explanation given 
by the general manager for Posco 
Engenharia e Construção do Brasil 
(PEC) - the contractor in charge of the 
construction of the plant, Lucas Lee, 
the figure is reached by calculating 
the number of hours worked by 
the number of men. To get that 
number, PEC has been using the 
international standard OSHAS 18001 
(Occupational Health and Safety 
Assessment Specification), the PDCA 
(Plan, Do, Check and Act) cycle and 
the o KPI (Key Performance Indicator), 
besides promoting meetings to assess 

the activities and decision makings 
together with CSP. PEC vice-president, 
Kyu Young Ahn, celebrated the low 
accident rate on the site, adding that 
security begins with respect to human 
being. “In such a huge enterprise, 
security training must be done before 
the activity starts”. As for the figure 
achieved by CSP, he quoted a Korean 
proverb: That who wishes for a large 
ocean, may receive a lagoon. That 
who wishes for a lagoon, may receive 
a river. “By aiming high, we may at 
least come close”, reinforces the vice-
president.Through daily monitoring, 
which includes risk-based audits on 
the construction site, the CSP Health, 
Safety and Environment manager, 
Marcelo Baltazar, highlighted that 
at least 870 legal requirements on 
safety are checked by his team. 
Another important factor which has 
safeguarded the workers’ lives is that 
they all go through a one-month 
training before they are released to 
work on the construction site. “This 
project values the collective well-
being”.

A LANDMARK IN THE CONSTRUCTION 
OF THE STEEL PLANT
1,000,000 WORKING HOURS/MEN WITH NO TIME OFF 
BECAUSE OF ACCIDENTS ON A DAILY BASIS.
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MARCO NA OBRA DA 
SIDERÚRGICA 
1.000.000 horas/homens trabalhadas sem acidentes com 
afastamento

253  PROFISSIONAIS

OCCUPATIONAL PHYSICIANS

WORKPLACE PRACTICAL NURSES

SAFETY ENGINEERS

PROFESSIONALS 

10   MÉDICOS DO TRABALHO

SAFETY TECHNICIANS
172   TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

WORKPLACE NURSES
2    ENFERMEIROS DO TRABALHO

49   TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

49   ENGENHEIROS DE SEGURANÇA

SEGURANÇA DO 
TRABALHO / 
SEGURANÇA NO TRABALHO
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No último dia 23 de maio, 2.500 trabalhadores estavam envolvidos 
no içamento de uma parte da ponte rolante da aciaria, que pesa 190 
toneladas. Quando entrar em operação, esta planta da siderúrgica será 
responsável pela transformação do ferro gusa em aço líquido. 

A Agência de Desenvolvimento Econômico 
Local (Adel), sediada em Pentecoste e 
que conta com o apoio da CSP através do 
programa Território Empreendedor, teve 
o seu projeto entre os seis do Ceará, num 
total de 30 espalhados pelo país, premiado 
nacionalmente. A cerimônia aconteceu 
em Brasília, no Centro de Convenções, por 
ocasião da Arena de Participação Social. O 
Território Empreendedor tem como objetivo 
promover a alavancagem territorial para novos 
negócios, estimulando e orientando jovens 
em educação financeira com capacitação em 
empreendedorismo rural.

Em mais uma iniciativa da CSP, através 
do programa Território Empreendedor, 
120 jovens estão participando do curso de 
Empreendedorismo Rural, com duração de 
dois anos. A aula inaugural aconteceu no dia 
5 de maio, no Centro de Formação do Jovem 
Empreendedor, em São Gonçalo do Amarante, 
com grande participação feminina: 87% dos 
alunos são mulheres das comunidades rurais 
de Serrote, Ipiranga e Taíba (SGA), além de 
Sítios Novos (Caucaia). O objetivo do curso é 
dar oportunidade para que eles permaneçam 
no meio rural e valorizem a sua propriedade.

Com apoio do Senai e do Programa de 
Encaminhamento ao Trabalho (PET) – 
idealizado pela CSP -, representantes da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), da 
Secretaria de Educação do Estado (Seduc) e 
da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 
Social (STDS) participaram de um seminário 
na Fiec que debateu as tendências e 
oportunidades do mercado de trabalho no 
Complexo Industrial e Portuário do Pecém 
(CIPP). Julio Castro, gerente geral de RH da 
CSP, falou sobre a sua experiência e focou na 
siderurgia e nas oportunidades para a fase de 
operação da usina.

Last May 23, 2,500 workers were involved in hauling part of the steel 
making unit traveling bridge, which weighs 190 tons. When the opera-
tion phase starts, this unit of the plant will be responsible for converting 
molten pig iron into liquid steel.

The Agência de Desenvolvimento Econômico 
Local (Adel), based in Pentecoste, and which 
has the support from CSP through the Território 
Empreendedor program, had its project 
awarded nationally among a total of 30 projects 
around the country, including six in Ceará. The 
ceremony took place in Brasília, at the Centro de 
Convenções, during the Arena de Participação 
Social. The Território Empreendedor has the 
objective to promote territorial leverage for 
new business, motivating and guiding young 
people towards education in financing with 
training in rural entrepreneurship.

Due to another CSP initiative, and through 
the Território Empreendedor (Entrepreneurial 
Territory) program, 120 young people are 
presently taking the Empreendedorismo Rural 
(Rural Entrepreneurship) course, which will last 
for two years. The inaugural class took place 
on May 5 at the Centro de Formação do Jovem 
Empreendedor, in São Gonçalo do Amarante, 
with a high percentage of female participation: 
87% of the students are women from the 
rural communities in Serrote, Ipiranga and 
Taíba (SGA), besides Sítios Novos (Caucaia). 
The objective of the course is to give them the 
opportunity to remain in the rural area and to 
value their property.

With the support from Senai and the Programa 
de Encaminhamento ao Trabalho (PET) 
program – designed by CSP -, representatives 
from the Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), the Secretaria de Educação do Estado 
(Seduc) and the Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Social (STDS) participated in a 
seminar at Fiec, which discussed the tendencies 
and opportunities in the job market at the 
Complexo Industrial e Portuário do Pecém 
(CIPP). Julio Castro, HR general manager for 
CSP, talked about his experience and focused 
on the steel plant and on the opportunities for 
the operational phase of the plant.
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