
Em evento na FIEC, a CSP apresentou o momento atual, oportunidades e futuro da primeira 
siderúrgica integrada do Estado, reforçando o convite para que os cearenses conheçam o 
projeto, se envolvam e integrem essa cadeia produtiva  p.3

CSP propõe pacto 
de negócios com o Ceará 

DURING AN EVENT AT FIEC, CSP PRESENTED THE CURRENT PHASE, OPPORTUNITIES AND THE FUTURE OF THE FIRST INTEGRATED STEEL 
PLANT IN CEARÁ STATE, REINFORCING THE INVITATION FOR THE CEARENSES TO GET INFORMATION ABOUT THE PROJECT, TO GET 
INVOLVED WITH IT AND TO INTEGRATE IN THE SUPPLY CHAIN - PAGE 3

CSP PROPOSES A BUSINESS PACT TO CEARÁ STATE 

Solenidade reuniu empresários, entidades de classe, sindicatos e políticos cearenses para apresentação do estágio atual e futuro da CSP
The ceremony gathered entrepreneurs, professional associations, businesses associations and Cearense politicians for the presentation of the current phase and the future of CSP 

Opiniões ressaltam as 
oportunidades de avanço – p. 4

Cid Gomes recebe 
homenagem – p. 2

VARIOUS OPINIONS HIGHLIGHT THE CHANCES OF 
ADVANCEMENT - PAGE 4

TRIBUTE TO CID GOMES - PAGE 2
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Vivenciamos um momento espe-
cial no dia 19 de novembro, quando 
apresentamos, a convite do presi-
dente da Federação das Indústrias 
do Estado do Ceará (FIEC), Beto 
Studart, o momento atual da nos-
sa siderúrgica a empresários, polí-
ticos e outras lideranças do Ceará. 
Foi uma rica oportunidade de di-
vidir o desafio de implantar uma 
usina integrada, a única hoje em 
construção no Ocidente. Em mais 
uma parceria com a Embaixada 
da República da Coreia no Brasil, 
contamos ainda com a presença do 
embaixador Bon-woo Koo. 
Em entrevista a um jornalista na-
quela noite, fui questionado so-
bre a capacidade do Ceará para 
atender a demanda de produtos e 
serviços que a siderúrgica vai gerar 
e respondi: “tudo tem a sua curva 
de aprendizagem. Se você começa 

simples, pode continuar simples 
ou buscar o complexo. Acho que 
aqui no Estado, vamos virar po-
tenciais recebedores de produtos 
complexos e a demanda vai fazer 
com que tudo evolua”.  
É nisso que acreditamos. E é por 
isso que ratificamos o convite para 
que a sociedade cearense sinta-se 
parte do projeto CSP.  
Nesse sentido, temos programas 
de visitas por meio dos quais é pos-
sível acompanhar o andamento 
das obras, uma chance única de ver 
uma usina sendo construída. 
Já recebemos cerca de mil visitan-
tes - de empresas, sindicatos, esco-
las, universidades, comunidade - e 
você também pode visitar a obra, 
acompanhar o que está aconte-
cendo, aprender um pouco sobre o 
processo siderúrgico e contribuir. 
Será um prazer recebê-los!

We had a special moment on 
November 19 when, invited by the 
president of the Ceará State Industry 
Association (FIEC) – Beto Studart, 
we presented the current phase of 
our steel plant to entrepreneurs, 
politicians and other leaders in Ceará 
State.   
This was a unique opportunity to 
share the challenge of implementing 
an integrated steel plant, the only one 
nowadays under construction in the 
Western Hemisphere.  Ambassador 
Bon-woo Koo was present at the 
event, in another partnership with 
the Embassy of the Republic of Korea 
in Brazil.
During an interview with a journalist 
that evening, I was asked about the 
Ceará State capability to meet the 
demand for products and services 
that the steel plant will generate, and 
I answered that “everything goes 
through a learning process.  If you 

start simple, you can continue simple 
or seek for the complex.  I think that, 
here in Ceará State, we will become 
potential receptors of complex 
products and the demand will foster 
general evolution.” 
That is what we believe in.  And that 
is why we ratify the invitation for the 
Cearense society to feel like they are 
part of the CSP project.   
For that purpose, we have visit 
programs that will make it possible 
to follow the progress of the 
construction, a unique chance to 
watch a steel plant being built.  
We have already received about one 
thousand visitors from companies, 
business associations, schools, 
universities, and the community.  You 
can also visit the construction, follow 
what is going on, learn a little about 
the steel manufacturing process and 
contribute to it.  It will be a pleasure 
to have you in our site!

Se a CSP já nos entusiasma agora, pelo atual 
estágio de implantação, o que dizer quando 
entrar em operação. Além da grande transfor-
mação econômica, haverá uma significativa 
transformação social, com influência direta na 
formação da nossa juventude, do nosso traba-
lhador, que terão a condição de conhecer o de-
senvolvimento, de experimentar uma cultura 
voltada para o trabalho, para a produtividade, 
para o empreendedorismo, para o sucesso.
Beto Studart, presidente da FIEC

If CSP is already motivating us now in the 
implementation phase, let alone in the operation 
phase.  Besides the huge economic transformation, 
there will be a significant social transformation 
with a direct influence on the education of our 
youth and our workers, who will have the chance 
to experience development and a culture focused 
on employment, productivity, entrepreneurship 
and success. | Beto Studart, FIEC President

The CSP project has a very special meaning.  I 
believe it will become a successful model in the 
cooperation between South Korea and Brazil.  Just 
as the construction of Posco, 30 years ago, has 
changed a small fishermen village into a global 
steel complex, the construction of CSP will also 
be the foundation for the continuous economic 
growth of the Pecém region and the Ceará State. 
| Bon-woo Koo, Ambassador of the Republic of 
Korea to Brazil 

O projeto CSP tem um significado muito es-
pecial. Acredito que se tornará um modelo de 
sucesso na cooperação entre a Coréia do Sul e 
o Brasil. Da mesma forma que a construção da 
Posco, há 30 anos, transformou uma pequena 
cidade de pescadores em um polo siderúrgico 
mundial, também a construção da CSP será a 
base para a contínua prosperidade econômica 
da região do Pecém e do estado do Ceará.
Bon-woo Koo, embaixador da República da 
Coreia no Brasil

Today, I would like to invite the Cearense society 
to know a little about what we have been doing 
because those of us who are closely following 
the construction have become impressed with 
the progress taking place.  We would also like 
you to become at least a little aware of how CSP 
is developing and of what we have been doing, 
and to see this project as yours.  After all, we are 
building CSP for Ceará State, for you. | Sérgio 
Leite, CEO of CSP

Eu gostaria que hoje, sociedade cearense, vocês 
conhecessem um pouquinho do que estamos 
fazendo, porque nós, que estamos acompa-
nhando a obra de perto, nos impressionamos 
com os avanços que estão acontecendo. Gosta-
ríamos que vocês também pudessem perceber 
um pouquinho de como a CSP está se forman-
do, do que estamos fazendo e tomassem posse 
desse projeto. Afinal de contas, estamos cons-
truindo a CSP para o Ceará, para vocês. 
Sérgio Leite, presidente da CSP
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A Companhia Siderúrgica do Pe-
cém (CSP), em uma parceria com a 
Federação das Indústrias do Esta-
do do Ceará (FIEC) e a Embaixada 
da República da Coreia no Brasil, 
teve a oportunidade de apresentar 
à sociedade cearense um balanço 
do projeto, com foco nas novas 
oportunidades que o empreendi-
mento vem gerando no Ceará.
Em evento no dia 19 
de novembro, na Fiec, 
o presidente da CSP, 
Sérgio Leite, falou so-
bre o momento atual, 
oportunidades e futuro 
da primeira siderúrgi-
ca integrada do Ceará, 
reforçando o convite 
para que os cearenses 
conheçam o projeto, se 
envolvam e passem a integrar essa 
cadeia produtiva.  
Quase três anos após o início das 
obras da siderúrgica, os impactos 
da CSP no Estado já podem ser 
mensurados. O balanço apresen-
tado mostra que o futuro é pro-
missor. “Temos uma história no 
estado. Estamos com 99% da en-
genharia concluída, 89% de fabri-
cação e cerca de 50% da constru-
ção da obra. Passamos por várias 
etapas - licenciamos, fizemos a ter-
raplanagem, caminhamos com as 
obras civis, começamos a monta-
gem de equipamentos. Muita coi-
sa está pronta e a obra acelerada, 
agora é acabar de montar, terminar 
a construção e pensar na produção 
e nos benefícios dessa produção”, 

destacou Sérgio Leite. 
Essa produção será de 3 milhões 
de toneladas de placas de aço por 
ano. Para que o produto comece a 
ser gerado, será investido um total 
de US$ 4,86 bilhões. Na etapa atu-
al, US$ 2,4 bilhões já foram gastos, 
com parte desses recursos direcio-
nada a ações ambientais, gestão de 
impactos e capacitação. Conforme 

o presidente da CSP, 
“a siderúrgica é uma 
realidade e as oportu-
nidades estão abertas. 
É uma integração dos 
três pilares: empre-
sas, poder público e 
sociedade civil, numa 
atitude de correspon-
sabilidade, de empre-
endedorismo, em bus-

ca do desenvolvimento sustentável 
para a região do Ceará”.
Um dos pontos destacados duran-
te o evento é a cadeia de fornece-
dores, que se consolida no entorno 
de uma usina do porte da CSP, di-
vidida em quatro satélites: empre-
sas da indústria de base, serviços, 
comércio e de apoio. 
A demanda de produtos e serviços 
que a siderúrgica vai movimentar é 
de R$ 545 milhões por ano. “Ratifi-
co o compromisso de integrarmos 
essa cadeia produtiva, porque é 
uma cadeia produtiva muito de-
safiadora, mas muito ampla e rica 
em oportunidades. E nós certa-
mente vamos precisar desse pacto 
produtivo que vai se formar no en-
torno da CSP”.

CSP PRESENTS AN OVERVIEW OF THE 
PROJECT DURING AN EVENT AT FIEC

CSP 
APRESENTA 
BALANÇO 
DO PROJETO 
EM EVENTO 
NA FIEC

Um dos pontos destacados durante o evento foi a cadeia de fornecedores
One of the points highlighted during the event was the supply chain

Obra da usina está 
acelerada,com 
US$ 2,4 bilhões já aplicados. 
Investimento total é de US$ 
4,86 bilhões 

The construction of the plant has hit full stride, with US$ 2.4 
billion already invested.  The total investment is US$ 4.86 
billion.
The Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP), in partnership with the 
Ceará State Industry Association (FIEC) 
and the Embassy of the Republic of 
Korea in Brazil, had the chance to 
present an overview of the project to 
the Cearense society, focusing on the 
new opportunities the enterprise has 
been generating in Ceará.  
During an event on November 19 at 
FIEC, the CEO of CSP, Sérgio Leite, 
talked about the current phase, 
the opportunities and the future 
of the first integrated steel plant in 
Ceará, reinforcing the invitation for 
the Cearenses to get information 
about the project, to get 
involved with it and to 
integrate in the supply 
chain.
Almost three years after 
the start of the steel plant 
construction, the impacts 
CSP has had on Ceará 
State can already be 
measured.  The overview presented 
shows a bright future.  “We are 
making history in the state.  We have 
99% of the engineering work, 89% 
of manufacturing and about 50% 
of the construction concluded.  We 
have been through various phases 
– we have got permitting, we have 
completed earthmoving, we have 
started construction and equipment 
installation.  A lot has been done 
and the construction has hit full 
stride.  Now it is time to complete the 
installation, conclude the construction 

and think about the production and 
its benefits”, highlighted Sérgio Leite.
Three million tons of steel slabs 
will be produced per year.  A 
total of US$ 4.86 billion will be 
invested to start manufacturing 
the product.   In the current phase, 
US$ 2.4 billion have already been 
invested, with part of this resource 
being invested in environmental 
initiatives, management of impacts 
and capacitation.  According to CSP’s 
CEO, “the steel plant has become a 
reality and opportunities have been 
created.  It is an integration of three 
pillars - companies, government 

and civil society, which, 
with co-responsibility and 
entrepreneurship, aim for the 
sustainable development of the 
Ceará State region. ”
One of the points highlighted 
during the event was the 
supply chain which grows 
in the surrounding area of 

such a huge steel plant as CSP, and 
which is divided into four satellites: 
basic industry companies, services, 
commerce and support.  
The steel plant will generate a 
demand for products and services 
worth R$ 545 million per year.  “I 
ratify the commitment to make part 
of this supply chain because it is a very 
challenging supply chain, but also 
very wide and full of opportunities.  
And we will certainly need this 
production pact that will develop in 
the CSP surrounding area”.
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A CSP é um grande investimento que está 
acontecendo, hoje com 12 mil trabalhadores 
e quase US$ 5 bilhões de investimento, e vai 
mudar a realidade do Ceará com uma mão-
-de-obra qualificada. A CSP funcionando vai 
gerar uma série de oportunidades, de novos 
negócios. É um sonho para nós cearenses | Da-
nilo Serpa, chefe de Gabinete do Governo do 
Estado do Ceará
CSP is a huge investment.  Today there are 12 
thousand workers and almost US$ 5 billion have 
been invested.  It will change the reality in Ce-
ará State with the use of a qualified workforce.  
During operation, CSP will generate several op-
portunities and new businesses.  This is a dream 
come true for us, Cearenses | Danilo Serpa, Ce-
ará State Government Chief of Staff

A CSP é importantíssima para o Estado se con-
siderarmos o que ela vai gerar para a economia 
cearense, que já está gerando para o meu se-
tor, o setor da construção civil. Como cearense, 
entendemos esse empreendimento como um 
pólo gerador de emprego, que vai gerar divisa 
para o estado. Como Sinduscon, a gente vê uma 
oportunidade real de novos mercados | André 
Montenegro, presidente do Sinduscon-CE
CSP is extremely important to Ceará State if we 
consider the impact it will have on the Cearen-
se economy and its present impact on my sector, 
the civil construction sector.  As Cearenses, we 
see this enterprise as a job generating business 
which will generate income for the state.  As part 
of Sinduscon, we envisage a real opportunity for 
new markets | André Montenegro, president of 
Sinduscon-CE

A parceria da Coréia com o Brasil, especifica-
mente aqui no Ceará, vai trazer muitos frutos 
em avanços tecnológicos e formação de recur-
sos humanos, além da grande contribuição em 
relação ao PIB. É um estímulo para nossa ju-
ventude e vai dar um novo rumo no desenvol-
vimento do Estado. | Raimundo Gomes de 
Matos, deputado Federal, membro da Frente 
Parlamentar Brasil/Coréia
Brazil’s partnership with South Korea, specifically 
here in Ceará, will be fruitful regarding technolo-
gical advancement and human resource training, 
besides contributing greatly to the GDP.  It is a 
motivation for our youth and it will provide new 
guidance for the development of the Ceará State 
| Raimundo Gomes de Matos, State Represen-
tative, member of the Brazil/South Korea Legisla-
tive Front

Todos esses empregos que a CSP está gerando 
representam aumento significativo no merca-

do consumidor. Essas pessoas que estão em-
pregadas vão consumir. É um alto investimen-
to que está sendo feito no Ceará e vai melhorar 
a vida das pessoas, do entorno, de São Gonçalo 
do Amarante e do Ceará em geral. | Ana Lúcia 
Bastos, empresária
The job creation generated by CSP represents a 
significant growth of the consumer market.   Pe-
ople that have been employed will also consume.  
This is a high investment in Ceará State and it will 
improve the quality of life of the community, of 
the surrounding area, of São Gonçalo do Ama-
rante and of Ceará in general | Ana Lúcia Bas-
tos, entrepreneur

Esse equipamento é gerador de divisas. Tanto 
o Senai, quanto o Sesi e o IEL, tem contribuído 
nas parcerias necessárias para que possamos 
fazer capacitações, treinamentos, educação 
profissional e também, aliado a isso, inovações. 
Estamos tentando formatar alguns cursos nas 
áreas de metalmecânica, construção civil, pro-
cessos químicos, que vão ser muito importan-
tes para a região | Paulo André Holanda, su-
perintendente do Senai-CE
This equipment generates income.  Senai, Sesi 
and IEL have contributed with the necessary 
partnerships to promote capacitation, training, 
professional education and innovation.  We are 
trying to create courses on metalomechanics, civil 
construction and chemical processes that will be 
of great importance for the region | Paulo André 
Holanda, superintendent of Senai-CE

Já sentimos a mudança no perfil econômico do 
município de São Gonçalo do Amarante com a 
obra da CSP. São várias pessoas já empregadas 
e nós temos a esperança de que, com a con-
clusão das obras, essa transformação no perfil 
econômico e social seja ainda mais significati-
va.  | Cláudio Pinho, prefeito de São Gonçalo 
do Amarante
We have already noticed the changes in the eco-
nomic profile of São Gonçalo do Amarante mu-
nicipality due to the construction of CSP. Several 
people have been hired and we hope that, af-
ter the construction has been concluded, these 
transformations in the economic and social profi-
le will be even more significant | Cláudio Pinho, 
Mayor of São Gonçalo do Amarante
 
As empresas do Ceará não são ou não esta-
vam preparadas para atender a expectativa de 
fornecimento de um projeto complexo como 
o da CSP. Porém, perante os programas que 
aconteceram, a exemplo do PDR (Programa de 
Desenvolvimento Regional) e outros que a CSP 

foi realizando, muitas empresas mostraram 
interesse em investir para serem fornecedores 
desses produtos | Ricard Pereira, presidente 
do Simec-CE/Diretor Financeiro Adjunto da 
FIEC
The companies in Ceará State are not or were not 
ready to meet the demand for supply by a com-
plex project such as CSP.   However, as a result of 
the programs carried out, such as the PDR (Re-
gional Development Program) and others carried 
out by CSP, several companies showed interest in 
investing to become suppliers of such products 
| Ricard Pereira, President of Simec-CE/ Deputy 
CFO of FIEC

A CSP é uma oportunidade que surgiu e que 
nós não podemos desperdiçar, no sentido de 
elevar nossa capacidade industrial de produzir 
aquilo que a siderúrgica demanda hoje e vai 
demandar na sua manutenção, na sua opera-
ção. Nós empresários deveríamos estar mais 
próximos, mais conscientes. Precisamos nos 
aproximar mais para atender a essa necessida-
de e enriquecer o nosso Estado | Roberto Ma-
cêdo, diretor do Grupo J Macêdo
We cannot miss the opportunity offered by CSP 
to increase our industrial capacity in order to pro-
duce what the steel plant demands today and will 
demand for its maintenance during the operation 
phase. As entrepreneurs, we should work toge-
ther in a more conscientious way.  We need to 
work together in order to meet those needs and 
enrich our State | Roberto Macêdo, CEO of Gru-
po J Macêdo

A presença da CSP na ZPE Ceará é estratégica 
para o Estado e para o País. Representa inves-
timento estruturante e dinamizador de longo 
prazo capaz de integrar e desenvolver regiões 
do Brasil. Ao mesmo tempo que representa 
novos investimentos e geração de empregos, 
torna possível o desenvolvimento de cadeias 
e arranjos produtivos de alto impacto econô-
mico e social Gustavo Fontenele, secretário 
-executivo do Conselho Nacional das Zo-
nas de Processamento de Exportação (SE/
CZPE)
The presence of CSP in the Ceará EPZ is strategic 
for the State and for the Country.  It represents a 
long-term infrastructure and dynamic investment 
capable of integrating and developing Brazilian 
regions.  While it represents new investments 
and job generation, it enables the development 
of supply chains and arrangements of high eco-
nomic and social impact | Gustavo Fontenele, 
Executive-Secretary of the Brazilian Council of Ex-
port Processing Zones (SE/CZPE)

A STEEL PLANT REPRESENTS ADVANCEMENT AND DEVELOPMENT 
SIDERÚRGICA REPRESENTA AVANÇO E DESENVOLVIMENTO

OPINIÃO/ TESTEMONY
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A Companhia Siderúrgica do Pe-
cém (CSP) prestou uma homena-
gem, em solenidade no dia 10 de 
dezembro, ao governador do Cea-
rá, Cid Ferreira Gomes. O primei-
ro prédio construído do núcleo de 
operações, que funcionará como 
um cérebro da siderúrgica, rece-
beu o nome do governador. 
O PCO (Production Control Offi-
ce) atuará como uma central de 
monitoramento das demais plan-
tas da siderúrgica, composta por 
pátio de matérias-primas, coque-
ria, sinterização, alto forno e acia-
ria, além da termelétrica e unida-
des auxiliares. 
É a partir desse prédio que todo 
o processo de operação da usina 
será acompanhado. Caberá aos 
engenheiros, técnicos e gestores 
monitorar como está a tendência 
do volume de produção em cada 
setor, o desempenho metalúrgico 
de matérias-primas e produtos in-
termediários, conforme planejado.
Também serão monitorados a 
qualidade química de produtos 
finais e intermediários, os custos 
decorrentes das taxas de consumo 
e de rendimentos diversos para, a 
partir dessas avaliações, elaborar 
planejamentos a curto e longo pra-
zo. Todas as tendências de desvios 
e as respectivas contramedidas 

necessárias serão estruturadas no 
PCO, o centro nervoso da CSP.
PLACA - A cerimônia de descerra-
mento da placa que homenageia 
Cid Gomes também contou com 
a presença do futuro governador, 
Camilo Santana, do presidente da 
CSP, Sérgio Leite, e dos diretores 
Administrativo, Chiho Chang, e de 
Projetos, Dong Ho Kim. 
Na ocasião, o presidente Sérgio 
Leite destacou que a “simples, mas 
simbólica homenagem é uma for-
ma de agradecer ao governador 
pelo apoio e dedicação demons-
trados durante a sua gestão.”      
“Sei que é um passo apenas, mas 
um passo dado com muita firme-
za, muita segurança. Dá a todo 
cearense e ao futuro governador a 
certeza de que esse investimento 
será de fato aquilo que a gente ima-
ginava e mais um pouco. O Ceará 
será um antes e um depois da CSP”, 
ressaltou Cid Gomes.
O governador ainda agradeceu aos 
acionistas da CSP - Vale, Dongkuk 
e Posco - e a todos os empregados 
da CSP e trabalhadores envolvidos 
no projeto de construção da side-
rúrgica. “Fico extremamente hon-
rado com essa homenagem. Quero 
voltar aqui quando tiverem todos 
os equipamentos funcionando”.

On December 10, the Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP) held a 
ceremony in honor of Ceará State 
Governor, Cid Ferreira Gomes.  The 
first building constructed in the 
Operation Center, which will work 
as the brain of the steel plant, was 
named after the governor.  
The PCO (Production Control Office) 
will be a monitoring center for the 
other plants of the steel company, 
which include the raw material 
yard, coke oven battery, sinter plant, 
blast furnace and steel making unit, 
besides the thermoelectric power 
plant and the ancillary units.  
The whole operation process of the 
steel plant will be followed from this 
building.  The engineers, technicians 
and managers will be in charge of 
monitoring the volume of production 
in each sector, the performance of 
raw materials and intermediaries, as 
planned.  
The chemical quality of final products 
and intermediaries as well as the costs 
of consumption rates and of various 
income will also be monitored to 
aid short and long-term planning.  
Every tendency to deviation and the 
respective countermeasures will be 
structured at the PCO, the backbone 
of CSP.  

PLAQUE – The plaque unveiling 
ceremony in honor of Cid Gomes was 
also attended by the next governor, 
Camilo Santana, the CEO of CSP, 
Sérgio Leite, the CAO, Chiho Chang, 
and the Project Manager, Dong Ho 
Kim.
On the occasion, CEO Sérgio Leite 
mentioned that the “simple, but 
symbolic tribute” is a way to thank 
the governor for the support given 
and dedication shown during his 
term.  
“I know this is just one step, but 
an extremely decisive one.  The 
construction of the steel plant has 
assured each and every Cearense, as 
well as the next governor, that this 
investment will be exactly what we 
had imagined and a little more than 
that.  The Ceará State will be seen as 
before and after CSP”, highlighted 
Cid Gomes.
The governor also thanked the CSP 
shareholders - Vale, Dongkuk and 
Posco – and all the employees and 
workers involved in the project for 
the construction of the steel plant. “I 
feel highly honored to have received 
this tribute.  I would like to come back 
here after all the equipment has been 
installed.” 

THE FIRST CSP BUILDING IS NAMED 
AFTER THE CEARÁ STATE GOVERNOR 

w w w. c s p e c e m . c o m

PRIMEIRO 
PRÉDIO DA 
CSP RECEBE  
NOME DO 
GOVERNADOR 
DO CEARÁ

Prédio que leva o nome de Cid Gomes funcionará como um cérebro da siderúrgica
Building named after Cid Gomes will function as the brain of the steel plant

Acompanhado do 
futuro governador, 
Camilo Santana, 
Cid Gomes visitou 
as obras e participou 
da inauguração do 
primeiro prédio da CSP

Cid Gomes and the next governor, Camilo Santana, visited the 
construction works and attended the opening ceremony of 
the first CSP building
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NEW ENTITIES RECEIVE TRAINING THROUGH THE 
IDEIA DA GENTE

NOVAS ENTIDADES SÃO CAPACITADAS PELO IDEIA DA GENTE

Em 2015, serão conhecidos os dez projetos 
sociais que receberão o apoio da CSP

In 2015, ten social projects will be chosen to receive support 
from CSP

Representantes de entidades de 
São Gonçalo do Amarante e Cau-
caia se reuniram, no dia 14 de de-
zembro, para o encerramento da 
fase de capacitação em Elaboração 
de Projetos Sociais, oferecida pelo 
Programa Ideia da Gente. Em 2015, 
serão conhecidas as entidades 
cujos projetos serão apoiados pela 
Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) pelo período de um ano. 
A CSP entende ser fundamental o 
seu relacionamento com as comu-
nidades próximas ao empreendi-
mento, na busca pela promoção 
do desenvolvimento sustentável. 
O programa Ideia da Gente, que 
está em sua segunda edição, busca 
essa integração e parceria por meio 
do incentivo a projetos sociais que 
considerem as características, ne-
cessidades e demandas da região 
onde a CSP está inserida.
O Ideia da Gente II recebeu 70 
inscrições, teve 30 entidades sele-
cionadas para a capacitação e 24 
projetos sociais concluídos. Os dez 
projetos que receberão o apoio da 
CSP serão anunciados em janeiro 
de 2015. Na solenidade de encerra-
mento da capacitação, realizada no 
Viveiro da CSP (que fica ao lado da 

siderúrgica), os participantes rece-
beram os certificados e tiveram um 
momento de confraternização. 
O espaço permitiu, ainda, apre-
sentações de algumas entidades 
e exposições de produtos por elas 
fabricados. Os meninos do Centro 
de Pesquisa e Vivência Ecológica 
(Cepevive) tocaram flauta; a As-
sociação Cultural Grupo de Teatro 
Representante da Vida fez uma en-
cenação teatral; e dona Mariinha, 
como é conhecida Maria Gabriel 
de Azevedo, da Associação dos 
Moradores e Moradoras de Lagoa 
das Cobras e Adjacências, recitou 
repentes sobre visita feita à CSP e 
sobre a capacitação. 
O Programa Ideia da Gente foi 
lançado em 2013 com o objetivo de 
promover o desenvolvimento re-
gional sustentável nas comunida-
des de São Gonçalo do Amarante 
e Caucaia. Os projetos apoiados 
pela CSP no Ideia da Gente I e atu-
almente em execução são: Maré 
Alta, Pracaju, Bom de Bola e Crian-
ça na Escola, Caminhando para o 
Futuro, Vida Maria, Trigo e Espe-
rança, Polo de Confecção Solidária 
e Lagoa das Cobras Confecções.

São Gonçalo do Amarante and 
Caucaia entity representatives had 
a meeting on December 14 for the 
conclusion of the Training Course 
on Creating Social Projects, offered 
by the Ideia da Gente Program. 
The entities whose projects will 
receive a one-year support from the 
Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) will be selected in 2015.   
CSP understands that its relationship 
with the communities close to 
the enterprise is fundamental 
for the promotion of sustainable 
development. The Ideia da Gente 
program, which is in its second 
edition, aims at this integration and 
partnership by fostering social projects 
that consider the characteristics, 
needs and demands of the region 
where CSP is located.  
The Ideia da Gente II received 70 
applications, selected 30 entities 
for the training course and had 24 
social projects concluded. The ten 
projects which will receive support 
from CSP will be selected in January 
2015. The event celebrating the 
conclusion of the course took place 
at the CSP Nursery (located beside 
the steel plant), during which the 
participants received the certificates 

and celebrated together.  
The event also included presentations 
by some of the entities and exhibits of 
the products they had manufactured.  
The boys from the Ecological 
Research and Experience Center 
(Cepevive) played the recorder; 
the Life Representative Theater 
Group Cultural Association made a 
theatrical performance; and dona 
Mariinha, nickname of Maria Gabriel 
de Azevedo who belongs to the 
Lagoa das Cobras and Surrounding 
Area Residents Association, sang 
troubadour lyrics about the visits to 
CSP and the training course. 
The Ideia da Gente Program was 
launched in 2013 aiming to promote 
the sustainable regional development 
in São Gonçalo do Amarante and 
Caucaia communities. The projects 
supported by the CSP Ideia da Gente 
I now being executed are High 
Tide (Maré Alta), Alternative Rural 
Production of Cashew (Pracaju), 
Good at Soccer and Children in 
School, Walking towards the Future, 
Vida Maria, Wheat and Hope, 
Clothes Manufacturer Support 
Center and Lagoa das Cobras Clothes 
Manufacturers.

Entrega dos certificados ocorreu em evento no Viveiro da CSP, no dia 14 de dezembro
The certificate ceremony took place at the CSP Nursery on December 14

“No Centro de São Gonçalo, que houve a capacitação, todos se reu-
niram com a mesma animação para que os nossos projetos tives-
sem colaboração. Cada um com mais vontade para o projeto se re-
alizar, por isso todos procuraram a CSP para nos ajudar. E se tudo 
der certo, vamos alegres ficar.”
Trecho do repente recitado por Maria Gabriel de Azevedo

“At the São Gonçalo Center, where the training took place, everybody gathered in 
expectation for project collaboration.  Everyone was eager to see the project become 
a reality, so everybody counted on CSP’s helping capacity.  And if everything works 
out right, we will get happy all right.” Excerpt from the troubadour lyrics sang by Maria 
Gabriel de Azevedo


