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ENTREVISTA/ INTERVIEW

Estamos muito felizes! O prêmio 
que nos foi concedido pela Federa-
ção das Indústrias do Ceará (Fiec) 
é um reconhecimento da socie-
dade pela nossa atuação junto às 
comunidades que estão nos aco-
lhendo. Para nós, que chegamos 
ao Estado há tão pouco tempo, 
essa premiação tem um significa-
do ainda maior, pois nos dá um po-
sitivo retorno do trabalho que vem 
sendo desenvolvido. 
Fomos agraciados com o Prêmio 
Fiec por Desempenho Ambiental 
na categoria Integração com a So-
ciedade. Mas acredito que muitos 
ainda desconheçam o que a Com-
panhia Siderúrgica do Pecém já re-
presenta na vida das pessoas. Esta-
mos com mais de 700 funcionários 
empregados pela CSP, em regime 
de pré-operação, e cerca de 12 mil 

pessoas trabalhando na constru-
ção das instalações da siderúrgica. 
Ou seja, já temos aproximada-
mente 50 mil pessoas que, de algu-
ma forma, têm suas vidas ligadas 
à CSP, a um projeto que ainda está 
no meio da sua caminhada.
Essas 50 mil pessoas agora estão 
vinculadas, direta ou indiretamen-
te, aos municípios de Caucaia, São 
Gonçalo do Amarante e adjacên-
cias. Uma ocupação expressiva 
desse território que nos recebeu e 
com o qual temos trocado experi-
ências e expectativas. Essa troca é 
a nossa visão de sustentabilidade. 
Somos agradecidos, mas acima de 
tudo nos mantemos comprometi-
dos. Por isso, queremos comparti-
lhar o Prêmio Fiec por Desempe-
nho Ambiental com todo o Ceará. 
Nosso muito obrigado!

We are very happy! The prize we 
received from the Ceará State 
Industry Association (FIEC) means 
the society recognizes the actions we 
have carried out in the communities 
that are welcoming us.  For us, who 
have just arrived in the state, this prize 
is even more meaningful for it gives 
us a positive feedback of the work we 
have been developing.    
We have been awarded the FIEC Prize 
for Environmental Performance in 
the Social Integration category.  But I 
believe many people are still unaware 
of what the Companhia Siderúrgica 
do Pecém already represents in the 
life of the population.  More than 700 
people have been employed by CSP 
in the pre-operation phase, and about 
12 thousand people are working in 
the construction of the steel plant 

facilities.  That is, one way or another, 
approximately 50 thousand people 
have their lives connected to the CSP, 
a project that is halfway through its 
completion.  
Either directly or indirectly, those 50 
thousand people are now part of 
the municipalities of Caucaia and 
São Gonçalo do Amarante and 
the nearby region.  This means a 
significant occupation of the territory 
that has welcomed us and with which 
we have exchanged experiences and 
created expectations.  This exchange 
is our vision of sustainability.  We are 
thankful but mostly committed.  For 
this reason, we would like to share 
the FIEC Prize for Environmental 
Performance with the entire Ceará 
Sate.  Thank you very much.

O senhor é um antigo incentivador 
da chegada da siderúrgica ao Ceará. 
O que levou a apostar nesse proje-
to?
O empreendimento do porte da 
Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP), que já está mudando o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) do Ceará 
e em breve despontará também 
o Produto Interno Bruto (PIB) In-
dustrial, além de oportunidades 
que estão sendo geradas nesta fase 
de construção e outras que serão 
abertas quando a usina entrar em 
operação, é sim motivo de orgulho 
e defesa para nós que defendemos 
sempre o desenvolvimento do Esta-
do. Como representante na Câmara 
dos Deputados, fizemos inúmeros 
pronunciamentos em favor da 
construção da CSP. Como cidadão, 
saímos às ruas para manifestar nos-
so apoio pela vinda da siderúrgica. 
Foi em 2007 e, na época, panfleta-
mos nos principais cruzamentos de 
Fortaleza e Região Metropolitana 
para que a população tomasse co-
nhecimento da grandeza desse in-
vestimento para o Ceará.
Qual a sua avaliação sobre a pre-
sença das empresas sul-coreanas 
no Ceará?
Após desempenharmos a função 
de secretário-geral da Frente Parla-

mentar Brasil-Coreia na legislatura 
passada, com total sintonia e apoio 
do Consulado da Coreia em Brasí-
lia, estamos agora sendo conduzido 
à presidência dos trabalhos que en-
volvem estes dois países na Câmara 
dos Deputados. Todos nós sabemos 
do desenvolvimento econômico e 
social da Coreia e essa troca de ex-
periência e também de cultura em 
muito enriquecerá as parcerias que 
já estão sendo firmadas através da 
CSP. Vale ressaltar que a presença 
dos sul-coreanos em várias regiões 
do país tem fortalecido o desenvol-
vimento tecnológico e econômico 
nas regiões.
Quais as perspectivas para 2016, 
quando a siderúrgica entrar na fase 
de operação?
A perspectiva é das melhores pos-
síveis, pois o Ceará deixará a sua 
marca nesse competitivo mercado 
siderúrgico com a produção de 3 
milhões de toneladas de placas de 
aço/ano para exportação. Não te-
nho dúvida de que a CSP vai con-
tribuir com a esperança de um dia 
melhor para todos os cearenses 
que estão buscando se qualificar e, 
direta ou indiretamente, passarão 
a fazer parte deste novo momento 
de desenvolvimento vivenciado no 
Estado.

You have since long encouraged 
the arrival of the steel plant in 
Ceará.  What made you believe in 
this project?
An enterprise with the magnitude 
of the Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP) is definitely a reason 
for us to be proud of and to defend 
it, since we have always defended 
the development of the state.  The 
company is already changing the 
Gross Domestic Product (GDP) of the 
Ceará State and will soon increase the 
Gross Domestic Product by Industry 
(GDP by Industry).   Besides that, the 
company is creating opportunities 
now in the construction phase and 
will offer others when the steel plant 
starts operation.  As a representative 
in the Chamber of Deputies, we have 
made various speeches in favor of the 
construction of the CSP.  As citizens, 
we went out in the streets to express 
our support for the arrival of the steel 
plant.  That was in 2007 and at the 
time we handed out pamphlets on 
the main street corners in Fortaleza 
and its Metropolitan Region to 
make the population aware of the 
magnitude of this investment for the 
Ceará State.  
How do you evaluate the 
presence of the South Korean 
companies in Ceará?

After being the secretary-general for 
the Brazil-South Korea Parliamentary 
Front as part of the last legislature, in 
tune with and receiving full support 
from the South Korea Consulate 
office in Brasília, we are now being 
appointed to the presidency of 
the projects that include these 
two countries in the Chamber of 
Deputies.  We are all aware of the 
economic and social development 
of South Korea and this exchange 
of experience and culture will greatly 
enrich the partnerships that are being 
created through CSP.  It is worth 
mentioning that the presence of the 
South Koreans in various regions 
in the country has strengthened 
the technological and economic 
development of those regions.  
What are the expectations for 
2016, when the steel plant will 
start the operation phase?
The expectation is the best possible 
since Ceará will leave its mark on 
the competitive steel market with 
the production of 3 million tons of 
steel slabs/year for export.  I am sure 
that CSP will contribute to hope for 
a better day to all the Cearenses in 
search of qualification and who, either 
directly or indirectly, will become part 
of the current development the state 
is experiencing.

Raimundo Gomes de Matos
Deputado federal, presidente do grupo parlamentar Brasil-Coreia
Federal Deputy (Congressman), president of the Brazil-South Korea 
parliamentary group
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Em solenidade no dia 31 de março 
na sede da Federação das Indús-
trias do Ceará (Fiec), a Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP) rece-
beu o Prêmio Fiec de Desempenho 
Ambiental na categoria “Integra-
ção com a sociedade”. 
A premiação é fruto do compro-
misso estabelecido pela siderúrgi-
ca desde a sua chegada ao Ceará, o 
de manter uma relação de diálogo, 
transparência e parceria com os 
moradores dos municípios de São 
Gonçalo do Amarante e Caucaia, 
que abrigam o Complexo Indus-
trial e Portuário do Pecém (CIPP). 
O prêmio foi entregue pelo pre-
sidente da Fiec, Beto Studart, ao 
presidente da CSP, Sérgio Leite, 
que ressaltou em seu discurso: 
“Temos que fazer com que essa 
sociedade nos absorva e que nós 
possamos absorver o melhor dela. 
Nossa visão de sustentabilidade é 
essa troca, que tem que ser muito 
equilibrada”.  
Com esse objetivo, a CSP vem de-
senvolvendo uma série ações, a 
exemplo do Programa de Educa-
ção para a Sustentabilidade (PES), 
reconhecido pelo Prêmio Fiec. 
O PES investe na educação am-
biental como ferramenta para a 

construção de soluções sustentá-
veis que visem o desenvolvimen-
to da região. São oficinas, cursos 
e mutirões de plantio de mudas 
e de coleta seletiva tendo como 
público-alvo empregados da CSP, 
trabalhadores da obra, escolas, co-
munidade e lideranças.
O Programa de Educação para a 
Sustentabilidade expressa o posi-
cionamento estratégico e a política 
da sustentabilidade da CSP, tradu-
zindo os valores e o modo como a 
empresa entende e trabalha o tema 
internamente e no relacionamen-
to com seus stakeholders. 
Paralelo ao PES, a CSP mantém o 
Programa de Diálogo Social, com 
uma equipe de agentes formada 
por jovens da própria região que 
fazem essa ponte com a empresa, 
além de realizar reuniões comu-
nitárias e percorrer 11 localidades 
com uma unidade móvel. A side-
rúrgica possui ainda o Programa 
Interagir, que se propõe a gerar 
soluções que contribuam para os 
desafios socioeconômicos das co-
munidades, e o Programa Ideia 
da Gente, com apoio a entidades 
locais na realização e execução de 
projetos sociais.

CSP RECEIVES A PRIZE FOR SOCIAL 
INTEGRATION

CSP RECEBE PRÊMIO POR INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE

On March 31, during an event 
held at the Ceará State Industry 
Association (FIEC) headquarters, the 
Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) received the FIEC Prize for 
Environmental Performance in the 
“Social Integration” category.  
The award is the result of the 
commitment established by the 
steel plant since its arrival in Ceará, 
which is to maintain a relationship 
through dialogue, transparency and 
partnership with the residents of 
the São Gonçalo do Amarante and 
Caucaia municipalities housing the 
Pecém Industrial and Port Complex 
(CIPP). 
The prize was handed out by the FIEC 
president, Beto Studart, to the CSP’s 
CEO, Sérgio Leite, who highlighted in 
his speech that “we have to help this 
society to absorb us and try to absorb 
the best it can offer us.  Our vision of 
sustainability is about this exchange, 
which needs to be well balanced”.  
With this objective, the CSP has 
been developing a series of actions 
such as the Sustainability Education 
Program (PES), which was awarded 
the FIEC prize.  The PES invests in 
environmental education as a tool for 
the creation of sustainable solutions 

aiming at the development of the 
region.  These include workshops, 
courses and collective action to plant 
seeds and for selective collection, 
having the CSP employees, the 
workers on the site, the schools, the 
community and the leaderships as 
their target audience.   
The Sustainability Education Program 
expresses the CSP strategic position 
and sustainability policy, reflecting 
its values and the way the company 
understands and works on the theme 
internally and in the relationship with 
its stakeholders. 
Parallel to the PES, the CSP also has 
the Social Dialogue Program with 
a team of agents trained by youths 
from within the region who build the 
bridge with the company, besides 
holding community meetings and 
covering 11 locations on a mobile 
unit.  The steel plant also has the 
InterAgir Program, which aims to 
create solutions in order to contribute 
to the socio-economic challenges 
faced by the communities, and the 
Ideia da Gente Program, which 
gives support to local entities for 
the creation and execution of social 
projects.

Programa de Educação para 
a Sustentabilidade expressa o 
compromisso da siderúrgica com o 
desenvolvimento sustentável

Presidente da CSP, Sérgio Leite, entre o presidente da Fiec, Beto Studart, e os demais 
agraciados pelo Prêmio Fiec por Desempenho Ambiental

CSP’s CEO, Sérgio Leite, between FIEC’s President, Beto Studart, and the other recipients 
of the FIEC Prize for Environmental Performance 

The Sustainability Education Program expresses the steel 
plant’s commitment to sustainable development



Por acreditar na força da mulher 
para o desenvolvimento da re-
gião, a Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP) reuniu, no dia 27 de 
março, mais de 200 mulheres dos 
municípios de São Gonçalo do 
Amarante e Caucaia.
O evento, realizado em parceria 
com as prefeituras municipais, 
Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Comercial (Senac), Serviço 
Social do Comércio (Sesc), Servi-
ço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai), Sistema Nacio-
nal de Emprego (Sine), Instituto 
de Desenvolvimento do Trabalho 
(IDT) e Associação Comercial e 
Empresarial de São Gonçalo do 
Amarante/CE (Acesga), promoveu 
oficinas, exposições e muita troca 
de experiências.  
Mais de 40 mulheres se cadastra-
ram no Sine, 60 foram atendidas 
no Espaço Saúde da Mulher, 49 
usufruíram do Espaço da Beleza, 

entre outros números. Karilene 
Kelly Ferreira Matos, 28 anos, saiu 
do evento com esperança de con-
seguir um emprego e consciente 
de que precisa investir na sua for-
mação. “Não tenho experiência na 
carteira de trabalho e isso dificulta. 
As oportunidades existem, mas é 
preciso ter estudo”, destacou. 
EXPERIÊNCIAS - Nas rodas de 
conversa, mulheres contaram suas 
histórias de empreendedorismo e 
de protagonismo feminino. “Esta-
mos tendo hoje grandes oportu-
nidades. Hoje se vê a mulher em 
todos os lugares, na empresa, na 
indústria, a mulher empreende-
dora, se vê a mulher em toda parte. 
Isso foi um grande avanço. As mu-
lheres vêm fazendo uma grande 
diferença e nós não podemos parar 
por aqui”, ressaltou Joselina Maria 
Lima da Silva, que lidera o projeto 
Pracaju - Produção Rural Alterna-
tiva de Caju, no qual mais de 20 
mulheres fazem do caju fonte de 
geração de renda.
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AÇÃO EM SÃO 
GONÇALO DO 
AMARANTE 
MARCA MÊS 
DA MULHER

Because we believe in the strength of 
women for the development of the 
region, the Companhia Siderúrgica 
do Pecém (CSP) brought together 
more than 200 women from São 
Gonçalo do Amarante and Caucaia 
on March 27. The event, which 
was held in partnership with the 
municipal governments, National 
Service for Commercial Training 
(Senac), Social Service of Commerce 
(Sesc), Brazilian Micro and Small 
Business Support Service (Sebrae), 
National Service for Industrial Training 
(Senai), National Employment System 
(Sine), Work Development Institute 
(IDT) e Commercial and Industrial 
Association of São Gonçalo do 
Amarante/CE (Acesga), offered 
workshops, exhibitions and promoted 
the exchange of experience.    
More than 40 women enrolled at 
the Sine, 60 women were seen at 
the Women’s Health Space, and 49 
used the Beauty Salon, among other 

figures.  Karilene Kelly Ferreira Matos, 
28, left the event hoping to get a job 
and aware that she needs to invest in 
her education. “I have no experience 
in a formal job and that makes things 
difficult.  The opportunities are out 
there, but education is essential”, she 
highlighted.   
In the conversation circles, the 
women talked about their 
experiences of entrepreneurship and 
female leadership.  “We have great 
opportunities nowadays.  Today, 
women are seen everywhere, in 
the company, in the industry, as 
entrepreneurs...women are seen in 
various places. This has been a major 
breakthrough.  Women have made 
a big difference and we can’t stop 
here”, highlighted Joselina Maria 
Lima da Silva, who is in charge of the 
Pracaju project – Alternative Rural 
Production of Cashew, in which more 
than 20 women use the cashew as 
the source of income generation.

ACTION IN SÃO GONÇALO DO AMARANTE 
CELEBRATES THE WOMEN’S MONTH

Mais de 200 
mulheres de 
São Gonçalo do 
Amarante e Caucaia 
participaram do 
evento.  

More than 200 women from São Gonçalo do Amarante and 
Caucaia participated in the event

SERVIÇOS OFERECIDOS/ SERVICES OFFERED

ESPAÇO DA BELEZA | Beauty Salon ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL | Professional Guidance SERVIÇOS DE SAÚDE | Health Services

Chiho Chang, Diretor Administrativo da CSP, na abertura do evento
Chiho Chang , Administrative Director of CSP, at the event opening


