
IDEIAS QUE TRANSFORMAM
Apresentação do grupo de dança do Projeto Alegria da Criança, parceiro CSP no ciclo 2 do Ideia da Gente

Presentation of the dance group belonging to the Alegria da Criança Project (Children’s Happiness Project), a CSP partner in the Ideia da Gente cycle 2 
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Programa Ideia da Gente, realizado pela CSP, busca alternativas capazes de transformar 
para melhor a realidade das comunidades - P. 4

IDEAS THAT BRING ABOUT CHANGE

The Ideia da Gente Program, developed by CSP, searches for alternatives capable of changing the reality of the communities for 
the better - P. 4
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Everything begins with an idea, 
including large projects. The reason 
why we are building an integrated 
steel plant in Ceará state today is that 
people and institutions believed in 
this idea and in the  implementation 
of the Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP). And because we believe 
that ideas can bring about change, 
we are very proud of the Ideia da 
Gente Program. The Ideia da Gente 
is only one of the social responsibility 
programs we have developed. 
Nowadays, in any industrial enterprise 
around the world, and that is not 
different in Brazil, sustainability must 
be part of the business, conciliating 

the environmental, social and 
economic developments. Therefore, 
since the beginning of the project, 
CSP has already invested R$ 21 
million in social responsibility actions. 
The social projects supported through 
the Ideia da Gente are examples of 
such work. In the first cycle, there 
were eight projects. In the second, 
we have nine more projects. And the 
most important is that these projects 
are not closed at the end of each 
cycle. The CSP support is just the 
initial stimulus for the entities and 
communities to continue the projects 
born from their own ideas, feelings 
and perceptions. 
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Tudo nasce de uma ideia, inclu-
sive grandes projetos. Se estamos 
hoje construindo uma usina inte-
grada no Ceará, é porque pessoas 
e instituições acreditaram nessa 
ideia e apostaram na implanta-
ção da Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP). E é por acreditar 
que ideias são transformadoras 
que temos muito orgulho do Pro-
grama Ideia da Gente.
O Ideia da Gente é apenas um 
dos programas de responsabili-
dade social que desenvolvemos. 
Hoje, em qualquer empreendi-
mento industrial no mundo, e no 
Brasil não é diferente, a questão 
da sustentabilidade precisa fazer 
parte do negócio, conciliando o 

desenvolvimento ambiental, so-
cial e econômico. Assim, desde 
o início do projeto, a CSP já in-
vestiu R$ 21 milhões em ações de 
responsabilidade social.
Os projetos sociais apoiados 
por meio do Ideia da Gente são 
exemplos desse trabalho. No 
primeiro ciclo, foram oito pro-
jetos. No segundo, temos mais 
nove. E o mais importante é 
que esses projetos não acabam 
ao fim de cada ciclo. O apoio da 
CSP é apenas o estímulo inicial 
para que entidades e comuni-
dades deem continuidade aos 
projetos que nasceram das suas 
próprias ideias, sentimentos e 
percepções. 

Visão geral
Overview 28.08.15

Alto-forno
Blast furnace 28.08.15

Aciaria
Steel Making 28.08.15

CSP OBRA / CSP CONSTRUCTION WORK
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O Programa de Qualificação Pro-
fissional da Companhia Siderúrgi-
ca do Pecém (CSP), realizado em 
parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai), 
já comemora as primeiras contra-
tações. Até a primeira quinzena de 
setembro, 200 recém-formados 
nas turmas do programa foram 
efetivados no quadro de emprega-
dos da siderúrgica.
A primeira turma ingressou no dia 
13 de julho para atuar na Coqueria, 
formada por 11 jovens, com idade 
entre 18 e 24 anos, a maioria in-
gressando no primeiro emprego. 
Entre eles, está Francisco Gabriel 
Pereira, 19 anos: “Pesquisei sobre 
a empresa e vi que era um empre-
endimento que ia mudar o Ceará. 
Então resolvi investir no progra-
ma. Durante o curso, aprendemos 
toda a teoria sobre o funcionamen-
to de uma siderúrgica e, especifica-
mente, de uma Coqueria. Chegou 

a hora de colocar em prática”. 
A previsão é que cerca de 900 alu-
nos formados pelo Programa de 
Qualificação Profissional sejam 
contratados até o início da ope-
ração. O programa teve início em 
março deste ano e recebeu mais 
de 15 mil inscrições. Durante o pri-
meiro semestre, 6.284 candidatos 
foram avaliados para diversas áreas 
e 33 turmas já concluídas. Atual-
mente, 239 jovens estão em trei-
namento e 16 novas turmas foram 
iniciadas no mês de agosto.
O curso é dividido em três fases: 
competências, na qual é dada uma 
visão geral sobre segurança, meio 
ambiente e qualidade; siderurgia, 
com noções básicas do processo si-
derúrgico e visão geral e integrada 
da CSP; e específica, que aborda o 
processo detalhado da área de atu-
ação (entre elas Coqueria, Aciaria, 
Manutenção, Metalurgia & Quali-
dade e Energia).

ALUNOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL SÃO CONTRATADOS

Até a primeira quinzena de setembro, 
200 recém-formados nas turmas do 
Senai já ingressaram na siderúrgica para 
atuar nas áreas da Coqueria, Aciaria, 
Manutenção, Metalurgia & Qualidade e 
Energia

Primeira turma ingressou no dia 13 de julho para atuar na Coqueria
The first group was hired on July 13 to work at the Coke Oven

By the first half of September, 200 just 
graduates from the program groups 
had been hired into the steel company 
staff. The first group, hired on July 13 
to work at the Coke Oven, consisted 
of 11 young people aged 18 to 24, 
most of whom are starting their first 
job. Among them is Francisco Gabriel 
Pereira, 19: “I looked for information 
about the company and discovered 
that this was an enterprise that would 
change Ceará state. So I decided to 
invest in the program. During the 
course, we learned all the theory 
about how a steel company works, 
more specifically about the Coke 
Oven. Now it is time to practice.” It 
is expected that around 900 students 
from the Professional Qualification 
Program will have been hired by 
the start of operation. The program 

started in March this year and has 
reached more than 15 thousand 
enrollments.  During the first semester, 
6,284 candidates were evaluated for 
various departments and 33 groups 
concluded the program.  Nowadays, 
239 young people are receiving 
training; 16 new groups started in 
August. 
The course is divided into three phases: 
competencies, with an overview on 
security, the environment and quality; 
steel making, which includes basic 
notions of the steelmaking process 
and an integrated overview on 
CSP; and specific, which covers the 
detailed process of the field (including 
the Coke Oven, Steelmaking, 
Maintenance, Metallurgy & Quality, 
and Energy).

STUDENTS IN THE QUALIFICATION PROGRAM
PROFISSIONALS ARE HIRED
By the first half of September, 200 just graduates from the 
Senai groups had already been hired by the steel company 
to work at the Coke Oven, Steel Making, Maintenance, 
Metallurgy & Quality, and Energy. The Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP) Professional Qualification 
Program, conducted in partnership with the National Service 
for Industrial Training (Senai), is already celebrating the first 
hires. 



A Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP) está ajudando a 
transformar ideias em projetos 
sociais nos municípios de São 
Gonçalo do Amarante e Caucaia 
com o Programa Ideia da Gente. 
Desde 2013, busca nas comuni-
dades alternativas capazes de 
transformar para melhor a reali-
dade da população. O resultado 
são mais de mil pessoas benefi-
ciadas diretamente.
O Ideia da Gente seleciona, por 
meio de um edital, ideias suge-
ridas pela e para a comunidade. 
Dessa forma, o programa forta-
lece as entidades locais, reco-
nhecendo e valorizando o papel 
da sociedade civil organizada na 
construção de um desenvolvi-
mento sustentável para a região. 
O programa já está na segunda 
edição, lançada oficialmente no 
dia 8 de setembro, em evento no 
Sesc Iparana, quando também 
foi formalizado o encerramen-
to das atividades da primeira 
edição. No total, a CSP já soma 
17 projetos selecionados, entre 
mais de 170 inscritos. Além dis-
so, 48 entidades sociais foram 
capacitadas em elaboração de 
projetos sociais, estando aptas 
a colocar no papel, de forma es-
truturada e fundamentada, no-
vas ideias que venham a surgir.

O ciclo 1 teve investimento su-
perior a 1 milhão de reais, con-
templando a realização, supor-
te, controle e monitoramento 
desses projetos. Foram 96 ideias 
inscritas nesse primeiro edital, 
24 entidades certificadas em 
elaboração de projetos sociais e 
oito projetos apoiados, com 505 
beneficiários diretos.
O Ideia da Gente foi também o 
pontapé inicial para que muitos 
projetos buscassem e conquistas-
sem outros parceiros, a exemplo 
do Senac e do Senai, e possibilitou 
novas perspectivas na vida dos 
beneficiados, por meio da qualifi-
cação profissional, esporte, cultu-
ra e, inclusive, encaminhamento 
ao mercado de trabalho.
No ciclo 2, já temos nove proje-
tos em andamento. A expectati-
va é favorecer diretamente 493 
pessoas, com previsão de inves-
timento de mais de R$ 1 milhão 
em iniciativas que irão desen-
volver aquicultura, horticultu-
ra, avicultura caipira, culinária 
regional, economia solidária de 
produtos artesanais, socializa-
ção de idosos, carpintaria, fol-
clore, formação em cinema e 
técnicas audiovisuais, além de 
oficinas culturais para crianças 
e adolescentes e a educação e o 
lazer de jovens.
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17 PROJETOS SOCIAIS APOIADOS PELA CSP COM O IDEIA DA GENTE

Programa realizado pela CSP está em 
sua segunda edição, possibilitando o 
acompanhamento, suporte  e execução de 
projetos sociais

Evento no dia 8 de setembro marcou o início das atividades do segundo ciclo
Event held on September 8 marked the beginning

of the activities in the second cycle 

The Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP) is helping change 
ideas into social projects in the 
municipalities of São Gonçalo do 
Amarante and Caucaia with the 
Ideia da Gente Program. Since 2013, 
it has been searching alternatives, 
inside the communities, that are 
capable of changing the reality of 
the population for the better. As 
a result, more than one thousand 
people have been directly benefited. 
Through a call for ideas, the Ideia da 
Gente selects ideas suggested by and 
for the community. By doing this, the 
program strengthens the local entities, 
acknowledging and increasing the 
value of the organized civil society’s 
role in promoting the sustainable 
development in the region. The 
program is already in its second 
edition, which was officially launched 
on September 8 during an event at 
Sesc Iparana, when the activities of 
the first edition were formally ended. 
Altogether, CSP has already selected 
17 projects from more than 170 
submitted. In addition to that, 48 
social entities have received training 
on how to create social projects, 
becoming apt to write down, in a 
structured and well-grounded way, 

the new ideas that may emerge. Over 
1 million reais were invested in the 
first cycle, aiding in project execution, 
support, control, and monitoring. 
Altogether, 96 ideas were submitted 
in the first call, 24 entities received a 
certification for social project creation, 
and eight projects received support, 
directly benefiting 505 people. The 
Ideia da Gente was also the starting 
point for many projects to seek and 
receive other partners, such as Senac 
and Senai, and it also enabled those 
benefited by the project to have 
new perspective in life, including 
professional qualification, sport, 
culture and also job referral. There 
are already nine projects in progress 
in the second cycle.  It is expected 
that 493 people will be directly 
benefited and R$ 1 million are 
planned to be invested in initiatives 
for the development of aquaculture, 
horticulture, free-range aviculture, 
regional cuisine, sharing economy 
of handicraft products, elderly 
socialization, carpentry, movie and 
audiovisual techniques education, 
besides cultural workshops for 
children and adolescents, and youth 
education and entertainment. 

17 SOCIAL PROJECTS SUPPORTED BY CSP 
THROUGH THE IDEIA DA GENTE
The program developed by CSP is now in its second edition, 
enabling the social projects to be monitored, supported and 
executed. 
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ENTIDADES 
APRESENTAM
SUAS CONQUISTAS 
NO CICLO 1
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ENTITIES PRESENT THEIR 
ACHIEVEMENTS IN CYCLE 1
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POLO DE CONFECÇÃO SOLIDÁRIO 
Entidade | Instituição Sócio-Comunitária 
da Agrovila – Isca
Projeto para criação de cooperativa de corte e 
costura para mulheres de baixa renda

CLOTHING MANUFACTURER SUPPORT CENTER
Entity | Agrovila Social-Community Institution 
– Isca
Project for the creation of a clothing 
manufacturer association for low-income 
women  

TRIGO E ESPERANÇA
Entidade | Centro de Assistência Social e 
Profissional Taciano Rocha Pontes (Casp)
Projeto de inclusão social com produção e 
venda de alimentos de panificação a baixo 
custo.
WHEAT AND HOPE
Entity | Taciano Rocha Pontes Center for 
Social and Professional Assistance (Casp)
Social inclusion project aiming at producing 
and selling bakery products at a low price.  

VIDA MARIA
Entidade | Associação União das 
Famílias (AUFAM)
Criação de cooperativa de prestação
de serviços de limpeza residencial e comercial

VIDA MARIA
Entity | Association for Family Unity (AUFAM)
Creation of an association for residential and 
commercial cleaning services

MARÉ ALTA
Entidade | Conselho Comunitário da 
Taíba - CCT
Projeto de desenvolvimento educacional e 
social de crianças por meio do esporte, como 
prevenção ao uso de drogas e violência infantil. 
MARÉ ALTA
Entity | Taíba Community Council - CCT
Project for the educational and social 
development of children through sport as 
a way to prevent drug abuse and violence 
against children. 

BOM DE BOLA E CRIANÇA NA ESCOLA
Entidade | Colônia de Pescadores 
Profissionais Artesanais e Aquicultores Z-07
Projeto de promoção de práticas esportivas
para crianças como forma de prevenção
ao uso de drogas e violência infantil. 
GOOD AT SOCCER AND CHILDREN IN 
SCHOOL
Entity | Z-07 Professional and Artisan 
Fishermen and Fish Farmers Community
Project for the promotion of sports practice 
among children as a way to prevent drug 
abuse and violence against children.  

LAGOA DAS COBRAS CONFECÇÕES
Entidade | Assoc. Comunitária de 
Moradores e Moradoras da Lagoa das 
Cobras
Projeto para formação de cooperativa
de corte e costura. 
LAGOA DAS COBRAS CLOTHING 
MANUFACTURERS
Entity | Association of Community Dwellers in 
Lagoa das Cobras
Project for the creation of a clothing 
manufacturer association. 

CAMINHANDO PARA O FUTURO
Entidade | Associação das Famílias do 
Pecém (Asfap)
Projeto de inclusão digital e social para crianças e 
jovens em situação de vulnerabilidade social.

WALKING TOWARDS THE FUTURE
Entity | Association of the Pecém Families 
(Asfap)
Project for the digital and social inclusion 
of children and youth found in a vulnerable 
social situation.

PRACAJU 
Entidade | Associação de 
Desenvolvimento Comunitário de 
Baixa das Carnaúbas
Criação de cooperativa para trabalhar produtos 
derivados do beneficiamento do caju.
PRACAJU
Entity | Association for Community 
Development in Baixa das Carnaúbas
Creation of an association to produce goods 
derived from cashew processing. 



A Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP) esteve presente 
na ABM Week, maior evento do 
setor minerometalúrgico e de 
materiais da América Latina. 
A edição deste ano ocor-
reu de 17 a 21 de agos-
to, no Rio de Janeiro.
Dentro do 46º Seminário de 
Aciaria - que integra a pro-
gramação do evento, o ge-
rente-geral de Aciaria da CSP, 
Marcelo Ferraz, apresentou 
a palestra “Projeto CSP - Pri-
meira siderúrgica integrada 
fora do Sudeste e seus diferen-
ciais”, ressaltando toda a es-
trutura do empreendimento. 
O Seminário de Aciaria é con-
siderado o mais importante 
evento técnico-científico de 
fusão, refino e solidificação 
do Brasil. Em sua abertura, 
também foi realizada a entre-
ga do Prêmio de Reconheci-
mento Técnico ArcelorMittal 
de Aciaria, recebido pelo es-

pecialista de Aciaria da CSP, 
Carlos Carneiro, pelo tra-
balho “Desenvolvimento do 
controle dinâmico dos con-
vertedores da Aciaria utili-
zando a análise dos gases”. 
A CSP também apoiou a par-
ticipação de 80 alunos e três 
professores de Engenharia 
Metalúrgica da Universidade 
Federal do Ceará (UFC), que 
participaram do Encontro 
Nacional dos Estudantes de 
Metalurgia (ENEMET). 
ABM no Ceará – Há qua-
tro representantes da ABM 
no Ceará, três deles são os 
empregados CSP Henrique 
Freitas (vice-diretor Regio-
nal Ceará), Ricardo Parente 
(membro do Conselho de 
Administração – represen-
tando as Mantenedoras) e 
Miguel Bentes (membro do 
Conselho de Administração 
da ABM – representando Pes-
soas Físicas).
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CSP PARTICIPA DA 
ABM WEEK 2015
Durante o evento, foi apresentada a palestra 
“Projeto CSP - Primeira siderúrgica integrada 
fora do Sudeste e seus diferenciais”

CSP PARTICIPATES IN THE ABM WEEK 2015
The lecture “The CSP Project – the first integrated steel plant 
outside the Southeast and its differential” was presented 
during the event.

Carlos Carneiro recebe Prêmio de Reconhecimento Técnico ArcelorMittal de Aciaria
Carlos Carneiro receives the ArcelorMittal Award for Technical Recognition in Steelmaking 

CSP representada na ABM Week
CSP represented at the ABM Week
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Marcelo Ferraz ministra palestra no 46º Seminário de Aciaria
Marcelo Ferraz delivers a lecture at the 46th Steelmaking Seminar

The Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP) was present at the ABM 
Week, the major event in the mining, 
metallurgical and materials in Latin 
America. This year’s edition was held 
on August 17-21, in Rio de Janeiro. As 
part of the 46th Steelmaking Seminar 
– which is part of the event program, 
CSP’s Steel Shop general manager, 
Marcelo Ferraz, delivered the lecture 
“The CSP Project – the first integrated 
steel plant outside the Southeast and 
its differential”, highlighting the entire 
enterprise structure. The Steelmaking 
Seminar is considered the most 
important technical and scientific 
event regarding melting, refining and 
solidifying in Brazil. In the opening 
ceremony, the CSP Steelmaking 
specialist, Carlos Carneiro, received 
the ArcelorMittal Award for Technical 
Recognition in Steelmaking, for 

the work entitled “Development 
of dynamic control for converters 
in steelmaking using gas analysis”. 
CSP also sponsored the participation 
of 80 students and 3 professors 
from the Federal University of Ceará 
(UFC) Metallurgical Engineering 
program, who participated in 
the Brazilian National Meeting of 
Metallurgy Students (ENEMET). 
ABM in Ceará – There are four ABM 
representatives in Ceará, three of 
whom are CSP employees: Henrique 
Freitas (Ceará Regional vice-director), 
Ricardo Parente (member of the 
Administrative Council – representing 
the Corporate Sponsors) and Miguel 
Bentes (member of the ABM 
Administrative Council – representing 
Natural Persons).
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Entre 2012 e 2015, 330 navios trouxeram materiais e insumos para a usina 
Between 2012 and 2015, 330 ships brought materials and input to the steel plant

FINALIZADO 
DESCARREGAMENTO PARA 
ÚLTIMAS MONTAGENS
Agora, apenas cargas menores, em 
contêineres, estão previstas para chegar 
pelo Porto do Pecém
A Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP) recebeu as últimas 
cargas soltas para a montagem 
das principais plantas da usina. 
Entre os anos de 2012 e 2015, 
chegaram, pelo Porto do Pecém, 
54 navios com cargas soltas, to-
talizando 365.846 toneladas de 
equipamentos. Nesse mesmo 
período, 276 navios trouxeram 
12.905 contêineres com insumos 
para a siderúrgica, no total de 
529.977 toneladas.
Os últimos descarregamentos 
ocorreram entre o final de julho 
e a primeira semana de agosto, 
trazendo as panelas que funcio-
narão junto ao convertedor, na 
planta da Aciaria. Essas panelas 
são concebidas para receber a 
carga de escória líquida gerada 
durante o processo siderúrgico. 

Os principais equipamentos da 
CSP já estão em solo cearense 
e apenas cargas menores, em 
contêineres, estão previstas para 
chegar no Porto do Pecém até a 
data do início da operação, pre-
visto para o primeiro semestre 
de 2016.
Na relação dos países que forne-
ceram materiais e insumos para 
siderúrgica, estão: Coreia do Sul, 
China, Alemanha, Itália, Uru-
guai, Bélgica, Japão, Vietnam, 
França, Índia, Malásia, Espanha, 
Tailândia, Estados Unidos, Rús-
sia e Finlândia. Cada descarrega-
mento para a siderúrgica envol-
veu, em média, 130 profissionais. 
O descarregamento de cargas 
soltas leva, em média, de 10 a 15 
dias, enquanto os contêineres 
levam entre dois e cinco dias.

UNLOADING FINALIZED FOR THE 
REMAINING INSTALLATIONS 

Now, only small cargo in containers are expected to arrive at 
Port of Pecém 

The Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP) has received the last 
loose cargo for the installation of the 
main steel plant facilities.  Between 
2012 and 2015, 54 ships carrying 
loose cargo arrived at the Port of 
Pecém, with a total of 365,846 tons 
of equipment. In that same period, 
276 ships brought 12,905 containers 
with input for the steel plant, with a 
total of 529,977 tons. The last ships 
were unloaded between the end of 
July and the first week of August, 
bringing pots that will be placed next 
to the converter at the Steelmaking 
facility. These pots will receive the 
molten slag produced during the 
steelmaking process. The main 
CSP equipment has already arrived 
in Ceará, and only small cargo in 
containers are expected to arrive at the 
Port of Pecém by the beginning of the 

operational phase, which is planned 
for the first semester of 2016. This is 
the list of countries that have supplied 
materials and inputs to the steel plant: 
South Korea, China, Germany, Italy, 
Uruguay, Belgium, Japan, Vietnam, 
France, India, Malaysia, Spain, 
Thailand, The United States, Russia 
and Finland. Each ship unloading for 
the steel plant involved an average of 
130 professionals. Unloading loose 
cargo takes approximately 10 to 15 
days, while it takes two to five days to 
unload containers. 

A CSP quer ouvir você
Conheça nossos canais de Ouvidoria

0800 2805502 
ouvidoria@cspecem.com
Mais em www.cspecem.com

CSP wants to hear you
These are the our ombudman 
service channels

     more at www.cspecem.com
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MINISTRO DA FAZENDA VISITA A SIDERÚRGICA

Ministro foi recebido pela Diretoria da CSP
The Minister was welcomed by the CSP Board of 
Directors

FINANCE MINISTER VISITS THE 
STEEL COMPANY

CSP RECEIVES AUTHORIZATION 
TO START THE TESTS AND THE 
PRE-OPERATIONAL PHASE

Ao visitar pela primeira vez as obras de cons-
trução da Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP), o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, 

When visiting the Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP) construction site for the first time, 
the Finance Minister, Joaquim Levy, highlighted 
the transforming essence of the enterprise, for the 
fact that it is diversifying the economy of Ceará 
state. The minister, who was in Fortaleza on July 
31 to participate in the closing of the XXI Forum 
of the Brazilian Northeast Bank for Development, 
overflew the Pecém Industrial and Port Complex 
(CIPP) and had a close look at the progress 
of the CSP construction. Together with state 
secretaries, Mauro Filho (Finance) and André Facó 

(Infrastructure), congressman, José Guimarães, 
state Government chief of staff, Élcio Batista, and 
the president of the Brazilian Northeast Bank, 
Marcos Holanda, Joaquim Levy was welcomed 
by the CEO of CSP, Sérgio Leite, and by the 
directors Alexandre Bernstein (Finance) and Chiho 
Chang (Administrative). The minister watched a 
presentation of the project and went on a tour of 
the construction site. “Besides increasing the export 
capacity of Ceará state, CSP will contribute to the 
rest of Brazil’s domestic economy. Actually, it has 
already contributed through the supply chain and 

the jobs created”, highlighted Levy. In his opinion, 
the fact that CSP – which is an anchor project – 
has been established in an Export Processing Zone 
(ZPE) makes all the difference. “The ZPE is a special 
institution. You have a real project aimed at exports 
and can aggregate other companies that can be 
developed in a more simplified environment. You 
bring in a lot of ingredients, work and process, and 
have a different product to compete in the world”, 
he added.

In August, CSP received the Environmental 
Permit No. 21/2015 from the State of Ceará 
Environmental Supervision Agency (Semace) to 
start the tests and the pre-operational phase at 
the sinter plant, the blast furnace, the steelmaking 
facility, the continuous casting facility, the slab yard, 
including rail transportation, administrative units 
and waste management. This is the third and last 
permit issued by the agency with this objective. 

With this permit, all the steel plant facilities are now 
legally authorized to start the tests and the pre-
operational phase, since two other authorization 
had already been issued. The steel company has 
22 facilities, six of them are main facilities and 16 
are ancillary facilities. The first permit, issued in 
November 2014 (No. 125/2014), gave permission 
for the tests in the energy distribution units and 
substations 1 and 2, allowing substation 1 to start 

operation last June. Since then, the energization 
of the other internal facilities has been conducted 
gradually and should be concluded in October.
In April this year, the second permit (No. 24/2015) 
was issued for the tests and pre-operational phase 
of the water treatment facility, effluent treatment, 
raw materials yard, thermoelectric, and coke oven, 
among others. 

CSP RECEBE AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DOS TESTES E PRÉ-OPERAÇÃO

No mês de agosto, a CSP recebeu a Auto-
rização Ambiental nº 21/2015 da Superin-
tendência Estadual do Meio Ambiente (Se-
mace) para iniciar os testes e pré-operações 
das áreas de sinterização, alto-forno, acia-
ria, lingotamento contínuo, pátio de placas, 

destacou o empreendimento como trans-
formador, por estar diversificando a econo-
mia do Ceará.
O ministro, que esteve em Fortaleza no dia 
31 de julho para participar do encerramen-
to do XXI Fórum Banco do Nordeste de 
Desenvolvimento, sobrevoou o Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) e 
acompanhou de perto o avanço das obras 
da CSP.

Acompanhado dos secretários estaduais 
Mauro Filho (Fazenda) e André Facó (in-
fraestrutura), do deputado federal José 
Guimarães, do chefe de Gabinete do Esta-
do, Élcio Batista, e do presidente do Banco 
do Nordeste do Brasil, Marcos Holanda, 
Joaquim Levy foi recepcionado pelo presi-
dente da CSP, Sérgio Leite, e pelos diretores 
Alexandre Bernstein (Financeiro) e Chiho 
Chang (Administrativo). 
O ministro assistiu a uma apresentação do 
projeto e fez um tour pelas obras. “Além de 
aumentar a capacidade de exportação no 
Ceará, a CSP vai contribuir para o resto da 
economia doméstica do Brasil. Aliás, já está 
contribuindo por meio da rede de fornece-
dores e de todo o emprego que cria”, ressal-
tou Levy. Para ele, o fato de da CSP – que 
é um projeto âncora – estar instalada em 
uma Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) faz toda a diferença. “A ZPE é uma 
instituição especial. Você tem um real pro-
jeto voltado à exportação e pode agregar ou-
tras empresas que conseguem trabalhar em 
um ambiente mais simplificado. Você traz 
uma porção de ingredientes, trabalha, pro-
cessa e tem um produto diferenciado para 
competir no mundo”, completou.

transporte ferroviário, unidades adminis-
trativas e gerenciamento de resíduos. 
Esta é a terceira e última autorização emiti-
da pelo órgão com esta finalidade. Com ela, 
todas as unidades da siderúrgica agora estão 
legalmente liberadas a iniciar os testes e pré-
-operações, visto que duas autorizações já 
haviam sido emitidas.  A siderúrgica tem 22 
plantas, sendo seis principais e 16 auxiliares.
A primeira, expedida em novembro de 2014 
(nº 125/2014), permitiu que as áreas de dis-

tribuição de energia e subestações nº 1 e 2 
fossem testadas e, assim, a subestação nº 1 
iniciasse sua operação em junho último. A 
partir de então, a energização das demais 
plantas internas está sendo feita gradativa-
mente e deve ser concluída em outubro. 
Em abril deste ano, a segunda autorização (nº 
24/2015) foi destinada para testes e pré-opera-
ções das plantas de tratamento de água, tra-
tamento de efluentes, pátio de matérias-pri-
mas, termoelétrica, coqueria, entre outras. 


