
Construção da Companhia Siderúrgica do Pecém 
avança e traz inúmeras oportunidades. p.3

“Se preparem, 
propaguem e divulguem”

THE CONSTRUCTION OF COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PECÉM ADVANCES BRINGING NUMEROUS OPPORTUNITIES.

“GET READY, PROPAGATE AND DISSEMINATE”

Presidente da CSP, Sérgio Leite, participa de evento na FIEC – Federação das Indústrias do Estado do Ceará, em comemoração ao primeiro ano dos programas PDR – Programa de 
Desenvolvimento Regional e  PET – Programa de Encaminhamento ao Trabalho, ambos de iniciativa da CSP.

CSP’s CEO, Sérgio Leite, takes part at the FIEC – The State of Ceará Industry Association event, while celebrating the first anniversary of both the PDR – Regional Development Program 

and the PET – Job Referral Program, both an initiative of CSP.

Meio ambiente é
prioridade para CSP– p. 4

Oportunidades 
trazidas pela CSP – p. 2

THE ENVIRONMENT IS A PRIORITY 
FOR CSP - PAGE 4

THE OPPORTUNITIES 
BROUGHT BY CSP - PAGE 2
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EDITORIAL
Sérgio Leite | CEO

CSP OBRA/ CSP CONSTRUCTION WORK

A construção da nossa siderúrgica 
está caminhando, a passos largos, 
para a sua concretização, o que nos 
deixa imensamente entusiasma-
dos com a proximidade do start up 
da produção, que deverá ocorrer 
no início de 2016. 
Várias atividades estão em desen-
volvimento, concomitantemente 
à construção da usina, no municí-
pio de São Gonçalo do Amarante. 
Já temos hoje diversos programas 
e iniciativas voltadas para a ca-
pacitação de mão de obra local, 
desenvolvimento da cadeia de 
fornecedores, fortalecimento da 
governança regional, incentivo ao 
empreendedorismo, entre outras. 
Tudo em permanente diálogo com 
as comunidades da região do en-
torno do empreendimento CSP. 
Essas inciativas muito nos ale-
gram, pois já geram diversos divi-
dendos e resultados promissores. 
Tivemos também o grande prazer 
de receber, este mês, representan-
tes da imprensa local para uma 

apresentação do projeto in loco e 
para uma visita à obra, marcando 
assim um importante momento 
da nossa trajetória. 
Em meio a toda a nossa euforia e 
satisfação, sabemos que precisa-
mos fazer um esforço, ainda maior, 
para que o projeto seja percebido 
em toda a sua dimensão, tendo em 
vista as grandes questões e oportu-
nidades que estão em plena ebu-
lição e que trazem consigo tantas 
boas notícias que sequer estamos 
conseguindo compartilhar. 
E é nesse sentido que convido a 
todos que nos acompanham e aos 
que participam diretamente do 
projeto para que estejam prepa-
rados para aproveitar as oportu-
nidades que já chegaram e outras 
tantas que ainda estão por vir, ao 
mesmo tempo em que peço que 
nos ajudem na grandiosa tarefa de 
propagar e divulgá-las. Presente e 
futuro apresentarão as recompen-
sas.

Our steel plant is making great stride 
in completing its construction, which 
makes us feel highly enthusiastic 
about the soon start up of its 
production, which is expected to 
happen at the beginning of 2016. 
Various activities have been 
developing, concurrently with the 
construction of the steel plant, in 
the municipality of São Gonçalo 
do Amarante. Nowadays we 
already have several programs and 
initiatives aimed at local workforce 
training, development of a supply 
chain, strengthening of the regional 
governance, and encouragement to 
entrepreneurship, among others.  All 
of that in permanent dialog with the 
communities surrounding the area of 
CSP enterprise.   
We delight ourselves in these 
initiatives for they already generate 
various dividends and promising 
results.   This month we also had the 
pleasure to welcome representatives 

of the local press for an in loco 
presentation of the project and for 
a visit to the construction site, which 
marked an important moment in our 
history.  
Amid all the euphoria and satisfaction, 
we know we have to make an even 
greater effort to have the project 
perceived in all its magnitude, having 
in mind the important issues and 
opportunities that are emerging and 
that generate such a great amount 
of good news that we have not even 
been able to share it.   
With that in mind, I would like to invite 
all those who follow us and those who 
directly participate in the project to be 
ready to take the opportunities being 
offered and the many others that are 
still to come, while at the same time 
I ask you to help us in the huge task 
of propagating and disseminating 
them. Present and future will bring 
the reward.  

Vista geral do site
General site view

Alto Forno
Blast Furnace

Coqueria
Coke Plant

Termoelétrica
Power Plant
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A construção da Companhia Si-
derúrgica do Pecém, que está sob 
a responsabilidade da Posco En-
genharia e Construção do Brasil 
(PEC), é resultado de um contrato 
que contempla as dimensões da 
engenharia, montagem e aquisi-
ção de equipamentos e construção. 
Os três itens anteriores, juntos, 
compõem aproximadamente 65% 
do andamento da obra do maior 
empreendimento privado do país. 
O empreendimento avança firme 
rumo ao objetivo de iniciar suas 
operações no início de 2016, tra-
zendo diversas e complexas ques-
tões relativas à fase atual e à fase 
seguinte, a da operação. 
O presidente da CSP, Sérgio Leite, 
declarou sua inquietude quanto 
ao pouco conhecimento que as 
pessoas ainda apresentam com 
relação ao empreendimento e 
sua importância, tendo em vista, 
sobretudo, as inúmeras oportu-
nidades e benefícios que a futura 
siderúrgica já apresenta para o es-
tado. “O Ceará ainda desconhece a 
dimensão desse empreendimento 
e sua magnitude e, portanto, não 
consegue aquilatar suas questões 
e oportunidades”, ressaltou Sér-
gio em um evento na FIEC último 

dia 20, ocasião em que a CSP, em 
parceria com o Conselho Estadual 
de Desenvolvimento Econômico 
(CEDE) juntamente com diversas 
empresas e entidades representa-
tivas, com destaque para a Fede-
ração das Indústrias do Estado do 
Ceará (FIEC) e o Serviço Nacional 
da Indústria (SENAI), comemo-
ravam um ano de existência do 
Programa de Desenvolvimento 
Regional (PDR) e do Programa 
de Encaminhamento ao Trabalho 
(PET), iniciativas da CSP com o 
objetivo de promover o desenvol-
vimento regional através de diver-
sas ações já em desenvolvimento, 
como, por exemplo, a capacitação 
da cadeia de fornecedores da re-
gião de São Gonçalo do Amarante 
e adjacências bem como à capaci-
tação profissional de jovens e adul-
tos que poderão ocupar posições 
na siderúrgica.  O evento ocorreu 
na Federação das Indústrias do Es-
tado do Ceará e, na ocasião, o pre-
sidente da FIEC, Roberto Macedo, 
comentou sobre a importância dos 
programas e ressaltou a chegada 
da CSP como o grande projeto do 
Ceará que de fato está se concreti-
zando. 

The construction of the Companhia 
Siderúrgica do Pecém, which is 
under the responsibility of the Posco 
Engenharia e Construção do Brasil 
(PEC), is the result of a contract 
that includes the dimensions of 
engineering, equipment assembly 
and acquisition, and construction.  
These three items together account 
for about 65% of the progress of the 
construction of the biggest private 
enterprise in the country.  
The enterprise advances firmly 
towards its objective to start 
operations at the beginning of 
2016, raising various complex issues 
regarding both the present and the 
following phase – the operational 
one.   
CSP’s CEO, Sérgio Leite, has showed 
some uneaseness regarding the fact 
that people are still quite unaware 
of the importance of the enterprise, 
especially due to the numerous 
opportunities and benefits that the 
future steel plant is already bringing 
to the state.    “Ceará is still unaware 
of the dimension of this enterprise 
and its magnitude and, therefore, 
is not able to measure its issues and 

opportunities”, highlighted Sérgio in 
an event at FIEC on August 20.  At 
the time, CSP, in partnership with 
the State Association for Economic 
Development (CEDE) and together 
with various companies and entities, 
with emphasis on the State of Ceará 
Industry Association (FIEC) and 
the National Service for Industrial 
Training (SENAI), celebrated the 
first anniversary of the Regional 
Development Program (PDR) and the 
Job Referral Program (PET).  These CSP 
initiatives aim to promote the regional 
development through various actions 
already in development, such as 
the training of the supply chain in 
the São Gonçalo do Amarante area 
and surrounding area, as well as the 
professional training of young people 
and adults who will be capable of 
having a position in the steel plant.  
The event was held at the State of 
Ceará Industry Association (FIEC) and, 
at the occasion, the FIEC president, 
Roberto Macedo, mentioned the 
importance of the programs and 
highlighted the arrival of CSP as the 
big Ceará project which is actually 
becoming a reality.

THE BIGGEST PRIVATE ENTERPRISE IN BRAZIL
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MAIOR EMPREENDIMENTO 
PRIVADO DO BRASIL

Vista aérea do site da CSP
Aerial view of the site of CSP 
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GREAT NUMBERS MARK THREE YEARS 
OF ACTIVITIES TO PROTECT BIODIVERSITY

GRANDES NÚMEROS 
MARCAM TRÊS ANOS 
DE ATIVIDADES 
DE PROTEÇÃO À 
BIODIVERSIDADE

O compromisso da Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP) na re-
cuperação de 206 hectares da Esta-
ção Ecológica do Pecém, 191 hecta-
res na área interna do site e mais 15 
hectares na Lagoa do Bolso, tota-
lizando 412 hectares, resultou em 
números grandiosos. Em três anos 
de atividades de proteção à biodi-
versidade, o balanço final aponta 
89 espécies de fauna e 90 da flora 
identificadas, 320.969 mudas de 
espécies nativas plantadas, 640.199 
sementes de 43 espécies coletadas 
e 5.254 animais resgatados durante 
o processo de supressão vegetal na 
área em que está sendo construída 
a usina, além de treinamento sobre 
educação ambiental para 1.056 es-
tudantes de 103 turmas de univer-
sidades e escolas da região.
Para celebrar este momento im-
portante, que envolveu colabora-
dores da siderúrgica e técnicos da 
Verde Vida Engenharia Ambien-
tal, a CSP entregou 20 certificados 
nominais, sendo 13 para colabora-
dores e 7 para técnicos, pela parti-
cipação de cada um no plantio de 
enriquecimento da flora. No caso 
da Estação Ecológica do Pecém, 
cabe ressaltar que os animais en-
contrados no site da CSP no pro-
cesso de resgate da fauna foram 
microchipados e levados para área 
específica e depois passaram a ser 
monitorados durante um ano. 
O resgate dos animais foi feito com 
absoluto cuidado por um biólo-
go da equipe de especialistas que 
esteve à frente dos trabalhos. A 
captura deu-se a partir das carac-
terísticas e hábitos de cada espécie. 
Na etapa seguinte, um veterinário 
examinava os animais para verifi-
car possíveis ferimentos, anorma-
lidades ou doenças, a fim de que 
o mesmo fosse medicado. Fecha-

do esse ciclo, os animais foram 
devolvidos à natureza na Estação 
Ecológica do Pecém, a fim de evi-
tar a superpopulação de espécies. 
Na relação dos animais resgatados 
estão gato do mato, jibóia, lacraia, 
escorpião, jacu, rolinha, raposa, te-
juaçu, iguana e caçaco.
Nos últimos 4 anos, a equipe de 
técnicos contratada pela CSP re-
alizou ainda atividades como a 
coleta e beneficiamento de se-
mentes, produção de mudas no 
viveiro, preparo de área no campo, 
plantio de mudas no campo, tratos 
silviculturais, educação ambiental, 
conscientização junto a popula-
ção do entorno, principalmente 
proprietários vizinhos da Estação 
Ecológica do Pecém, entre outras. 
O trabalho minucioso possibilitou 
também identificar várias espécies 
raras, endêmicas e consideradas 
ameaçadas de extinção da flora, a 
exemplo da Gonçalo Alves (Astro-
nium fraxinifolium), Oiticica-bra-
va (Parinari campestris), Batiputa 
(Ourateafieldingiana), Cajarana-
-brava (Ormosia fastigiata), Man-
gue-bravo (Humiria balsamifera) 
e Embiridiba (Buchenavia tetra-
phylla).

Outras Ações
Do investimento total na obra da 
Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP), R$ 1 bilhão está voltado para 
questões ambientais, que também 
incluem equipamentos para con-
trole e monitoramento das emis-
sões atmosféricas, lançamentos 
de efluentes e gerenciamento de 
resíduos. A CSP também entregou 
ao Conselho de Políticas e Gestão 
do Meio Ambiente (Conpam) um 
Banco de Germoplasma, que está 
instalado no Parque Botânico de 
Caucaia. 

The Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP) commitment to 
recover 206 hectares at the Estação 
Ecológica do Pecém, 191 hectares in 
the inner area of the site and other 
15 hectares in the Lagoa do Bolso, 
totaling 412 hectares, resulted in 
great numbers.  Three years of 
activities to protect biodiversity have 
resulted in 89 animal and 90 plant 
species identified, 320,969 seedlings 
of native species planted, 640,199 
seedlings of 43 species collected, 
and 5,254 animals rescued during 
the suppression of vegetation in the 
area where the steel plant is being 
constructed.  Besides that, there has 
been environmental education and 
training to 1,056 students from 103 
classes in universities and schools in 
the region.
To celebrate such important moment, 
which gathered collaborators from 
the steel plant and technicians 
from the Verde Vida Engenharia 
Ambiental, CSP handed 20 nominal 
certificates, being 13 to collaborators 
and 7 to technicians, for their 
participation in enrichment planting.  
Regarding the Estação Ecológica do 
Pecém, it should be highlighted that 
the animals rescued from the CSP 
site were microchipped, taken to a 
specific area and monitored for year.  
Animal rescue was conducted with 
absolute care by a biologist in the 
team of specialists who were in charge 
of the process.  The animals were 
captured following the characteristics 
and habits of each species.  In the 
following phase, a veterinarian 
examined the animals to check on 
probable wounds, abnormalities or 
diseases, so that the animals could 
receive medication.  Once that phase 

was over, the animals were returned 
to nature at the Estação Ecológica 
do Pecém, in order to prevent 
overcrowding of the species.  The list 
of animals rescued include: gato do 
mato, jibóia, lacraia, escorpião, jacu, 
rolinha, raposa, tejuaçu, iguana and 
caçaco.
In the last 4 years, the team of 
technicians hired by CSP also 
carried out activities such as seed 
collection and processing, production 
of seedlings in the nursery, field 
preparation, seedling planting, 
silvicultural methods, environmental 
education, and awareness programs 
for the population in the steel plant 
surrounding area, mainly land 
owners neighboring the Estação 
Ecológica do Pecém, among 
others.   The careful work enabled 
the identification of various rare, 
endemic and endangered plant 
species, such as the Gonçalo Alves 
(Astronium fraxinifolium), Oiticica-
brava (Parinari campestris), Batiputa 
(Ourateafieldingiana), Cajarana-
brava (Ormosia fastigiata), Mangue-
bravo (Humiria balsamifera) and 
Embiridiba (Buchenavia tetraphylla).
 
Other Actions
Out of the total amount invested in 
the Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) construction, R$ 1 billion is 
aimed at environmental issues, which 
also include equipment to control and 
monitor the atmospheric emissions, 
effluent discharge and residue 
management. CSP also handed the 
Council for Environmental Policy 
and Management (Conpam) a 
Germplasm Bank which is installed at 
the Parque Botânico de Caucaia.

Fauna e flora estão preservadas
Viveiro de mudas
Seeding nursery

Fauna and flora preserved


