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CSP ACENDE FORNO DA COQUERIA 
Planta da coqueria é responsável pela produção do coque. CSP terá o maior forno em ope-
ração no País, com 7,63 metros de altura   p. 3

CSP LITS COKE FURNACE
The plant is responsible for producing coke. CSP will have the largest operational 
furnace in Brazil, measuring 7.63 meters tall.  page 3

Plano de Desenvolvimento de 
Atração de Fornecedores apresenta 
demandas da usina   p. 4  
Development Plan for Attraction 
of Suppliers introduces the mill’s 
requirements.  page 4
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de introdução à 
siderurgia  p. 6
Steelmaking 
introduction course 
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Siderúrgica e SSPDS 
assinam Termo de 
Cooperação Mútua  p. 7 
CSP and SSPDS sign Mutual 
Cooperation Agreement 
 page 7

Programs 
contribute to the 

quality of life in the 
region.  page 5

Cerimônia no dia 25 de novembro marcou o início do aquecimento da coqueria
A ceremony on November 25 initiated the coke plant’s heating

Programas 
contribuem para 

qualidade de vida 
da região  p. 5  



A ceremony held on November 25 
marked the lighting of the coke 
plant, one of Companhia Siderúr-
gica do Pecém (CSP)’s main plants, 
initiating the heating process that 
will last for 100 days. This process 
is a part of the commissioning 
process, in which equipment and 
plants are being prepared for the 
start of production.

CSP’s coke plant consists of two 
coke furnace batteries, making 
up a total of 100 coke furnaces. 
This will be the largest coke fur-
nace in the country, measuring 
7.63 meters tall. After produc-
tion has started and operation is 
at full steam, the coke plant will 
have the capacity to yield up to 
1.3 million tonnes per year.

Fifty thousand tonnes of firebri-
cks, the first of which was laid on 
April 23, 2014, were used in the 

construction of the coke plant. 
The heating process will be moni-
tored to ensure the integrity and 
useful life of the coke furnace 
batteries.

All the gases produced by the 
coke plant during the steel pro-
cessing operation, as well as tho-
se from the blast furnace, the ste-
el mill and other plants, will be 
reused, ensuring that we have a 
self-sustaining power model. 

EDITORIAL
Sérgio Leite | CEO
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COQUERIA SERÁ AQUECIDA POR 100 DIAS
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Visão geral
Overview

CSP terá o maior forno de coqueria em operação no País
CSP will have the largest operational coke furnace in Brazil

Cerimônia realizada no dia 25 
de novembro marcou o acen-
dimento da coqueria, uma das 
principais plantas da Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP), ini-
ciando o processo de aquecimen-
to que se estenderá por 100 dias. 
Esse processo faz parte da etapa 
de comissionamento da siderúr-
gica, na qual as plantas e equi-
pamentos são preparados para a 
etapa de início da produção. 
A planta da coqueria da CSP é 
composta por duas baterias de 
fornos de coque, totalizando 100 
fornos de coque. Será o maior for-
no de coqueria do País, com 7,63 
metros de altura. Quando iniciar a 
produção e estiver em plena ativi-
dade, a coqueria terá uma capaci-
dade de produção de 1,3 milhão de 
toneladas de coque/ano.
Para a construção da coqueria da 
CSP, foram utilizadas 50 mil tone-
ladas de tijolos refratários, com o 

primeiro tijolo assentado no dia 23 
de abril de 2014. Durante o pro-
cesso de aquecimento, é feito um 
monitoramento para garantir a in-
tegridade e a vida útil das baterias 
de fornos de coque. 
Os gases produzidos pela coqueria 
na fase de operação do processo 
siderúrgico, assim como do alto-
-forno, da aciaria e de outras plan-
tas, serão 100% reaproveitados, 
garantindo que a siderúrgica seja 
autossustentável em energia.

Aquecimento da planta faz parte do 
comissionamento da siderúrgica, etapa que 
antecede o início da produção do aço

COKE TO HEAT-UP FOR 100 DAYS
The plant heating is a part of the steelmaking commissioning 
process, which precedes the start of steel production

The coke plant is responsible for 
producing coke, which is used 
to reduce the iron ore loaded 
into the blast-furnace. This 

processing facility has as main 
characteristic the indirect heating 

of coal inside closed furnaces 
(cells) for removal of the volatile 

material contained in it.

As 2015 comes to a close, we expect the next year to be a historic one for 
Ceará. In the first semester of 2016, we’ll be starting the operation of our steel 
mill. To get here, we went through a year of hard work, challenges, achieve-
ments and goals.

Lighting the coke plant represents a milestone to all of us who were there 
from the very beginning, and, mainly, to those who, like myself, have seen 
other operational coke plants. The heating is an important step on this con-
tinuous and long-lasting cycle of steel production.

With our eyes on 2016, this year we also launched a new institutional ad – via 
TV, radio, print and internet – to spread our message to the people of Ceará: 
Together, we can do more. Together we came a long way; 96% of the project 
is finished, we have more than 2,300 employees, areas being commissioned, 
and about 500 agreements for the provision of materials and services). And, 
together as well, we will start our steel production in 2016!

Estamos encerrando o ano de 2015 na expectativa de que o novo ano será 
histórico para o Ceará. No primeiro semestre de 2016, vamos iniciar a opera-
ção da nossa siderúrgica, e para alcançarmos esse objetivo, tivemos um ano 
de muito trabalho, desafios, conquistas e metas alcançadas. 

O acendimento da coqueria é um marco para todos nós que testemunha-
mos essa obra começar do zero e, principalmente, para quem, assim como 
eu, já viu outras coquerias em operação. Iniciar seu aquecimento representa 
um importante passo nesse ciclo contínuo e duradouro que é o do processo 
siderúrgico. 

Já com o olhar em 2016, também lançamos este ano nossa nova campanha 
institucional, levando a todos os cearenses – por meio de anúncios em tv, 
rádio, jornal impresso, internet – a mensagem de que, Juntos, podemos mais. 
Juntos chegamos até aqui, registrando 96% do projeto concluído, mais de 
2.300 empregados contratados, áreas sendo comissionadas e cerca de 500 
contratos para fornecimento de materiais e serviços consolidados. E juntos 
iniciaremos a produção do aço em 2016!

Sintetização 
Sinter plant

Pátio de matérias-primas
Raw Material Yard

Aciaria
Steel making

CSP OBRA / CSP CONSTRUCTION WORK

Blast furnace
Alto-forno

A coqueria é a área responsável 
pela produção do coque, que é 
o insumo redutor do minério de 
ferro carregado no alto-forno. 
Essa unidade do processo tem 
como principal característica 

o aquecimento indireto do 
carvão mineral dentro de fornos 
fechados (células) para remoção 
da matéria volátil nele contida.



IDEIA DA GENTE E TERRITÓRIO EMPREENDEDOR PREMIADOS

OPORTUNIDADES 
SÃO APRESENTADAS 
A FORNECEDORES 
LOCAIS
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Desde 2014, um Plano de Desen-
volvimento de Atração de Forne-
cedores vem sendo desenvolvido 
pela Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP). Até agora, já foram 
mapeados 200 fornecedores do 
mercado local cearense aptos a 
atender à siderúrgica.
No dia 28 de outubro, empresá-
rios de diferentes segmentos do 
setor produtivo estiveram no-
vamente reunidos na Federação 
das Indústrias do Ceará (Fiec), 
durante o Fórum de Oportunida-
des de Negócios no Entorno da 
CSP, para conhecer as demandas 
do empreendimento. 
“A CSP vai injetar em 2016 cerca 
de 60 milhões de dólares na eco-
nomia cearense. Nós já atraímos 
hoje uma média de 150 milhões 
de dólares em investimento para o 
CIPP de empresas que vão atender 
a CSP e temos na praça cerca de 
500 contratos para fornecimento 
de materiais e serviços”, destacou 
o diretor Financeiro da CSP, Ale-
xandre Bernstein.
Quando entrar em operação, no 
primeiro semestre de 2016, a CSP 
vai adquirir do mercado cearense 
cerca de 50% dos bens, serviços 
especializados e de manutenção 
necessários ao funcionamento da 
usina. A expectativa é que esse 
percentual suba para 65%, em 

três anos, atingindo assim uma 
movimentação anual de R$ 280 
milhões em compras locais.
O gerente geral de Desenvolvi-
mento de Negócios Sustentáveis, 
Erasmo Pereira, explicou que, até 
o momento, quem estava mais 
ativo no mercado em relação à 
aquisição de bens e materiais era 
a Posco Engenharia e Constru-
ção (PEC), empresa responsável 
pela construção da usina. Agora, 
próximo do fim da obra, a CSP 
se prepara para entrar em cam-
po durante a fase de operação e 
aquisição, com um setor de Su-
primentos preparado para aten-
der às demandas que virão.
O gerente geral de Manutenção da 
CSP, Marcos Dalmoro, citou pré-
-requisitos que a CSP espera dos 
seus fornecedores, como segu-
rança, respeito ao meio ambiente, 
responsabilidade social, trabalho 
com qualidade, cumprimento de 
prazos e equipe qualificada. Con-
forme destacou, a usina tem mais 
de 300 mil toneladas de equipa-
mentos e instalações que, em al-
gum momento, terão necessidade 
de serviços ou manutenção. “Isso 
reforça o quanto precisaremos e 
teremos que ter fornecedores qua-
lificados. E o sonho é que esse par-
que de fornecedores esteja muito 
próximo, ao nosso lado.” 

Cerca de 50% dos bens e serviços 
necessários para operação da siderúrgica 
serão demandados do mercado cearense

Since 2014, a Development Plan for 
Attracting Suppliers has been in 
progress at Companhia Siderúrgi-
ca do Pecém (CSP). So far, we have 
mapped 200 local suppliers that are 
able to service the steel mill.

On October 28, executives from the 
various industries in the production 
sector gathered at Industry Federa-
tion of Ceará (Fiec) during the Forum 
for Business Opportunities at CSP, to 
understand the demands of this de-
velopment.

“CSP will introduce about 60 million 
dollars into the economy of Ceará in 
2016. Currently we attract on avera-
ge 150 million dollars’ worth of in-
vestments for CIPP from companies 
that will service CSP, and we have 
around 500 agreements in place for 
the provision of materials and servi-
ces,” stated CSP’s Financial Officer, 
Alexandre Bernstein.

When the operations start in the first 
semester of 2016, around 50% of the 
goods and specialized and mainte-
nance services at CSP’s steel mill will 
come from the Ceará market. This 
percentage is expected to increase 
to 65% in three years, reaching an-

nual transactions figures of R$ 280 
million in local agreements.

The general manager for Develop-
ment of Sustainable Business, Eras-
mo Pereira, explains that up until 
now, Posco Engenharia e Constru-
ção (PEC), the company in charge of 
the mill construction, was the most 
active company regarding the acqui-
sition of goods and materials.
However, as the construction works 
are almost finished, CSP readies its 
entry during the operation and ac-
quisition phase with a Procurement 
department that is prepared to meet 
the demands that are to come.

CSP’s general manager of Mainte-
nance, Marcos Dalmoro, has an-
nounced the prerequisites that CSP 
expects from suppliers, such as sa-
fety, respect to the environment, so-
cial responsibility, quality services, 
timeliness, and a qualified staff. As 
he remarked, the mill has more than 
300k tonnes of equipment and faci-
lities which, sooner or later, will re-
quire maintenance or servicing. “This 
shows just how much we’ll need and 
have to have qualified suppliers. The 
ideal here is that all these suppliers 
work very closely at our side.”

OPPORTUNITIES OFFERED TO 
LOCAL SUPPLIERS
Approximately 50% of the goods and services required for 
the operation of the steel mill will come from Ceará

Serviço: Cadastro de fornecedores deve ser feito
pelo e-mail para suprimentos.cadastros@cspecem.com

Service: Registration of suppliers must be made via 
email at suprimentos.cadastros@cspecem.com

CONHEÇA OS PROGRAMAS / GET TO KNOW THE PROGRAMS

Ideia da Gente

Criado em 2013, o Programa Ideia da Gente 
busca nas comunidades ideias capazes de 
transformar para melhor a realidade da 
população de São Gonçalo do Amarante e 
Caucaia. Por meio de um edital, as ideias 
são selecionadas e, após capacitação, 
transformadas em projetos sociais. O Ciclo 
1, já concluído, apoiou oito projetos e bene-
ficiou 505 pessoas. O Ciclo 2 está incenti-
vando nove projetos e beneficiando 493 
pessoas. O investimento total da CSP nos 
primeiros dois ciclos do programa é supe-
rior a R$ 2 milhões.

Território Empreendedor

O Programa Território Empreendedor 
busca fomentar um ecossistema de em-
preendedorismo socioeconômico em São 
Gonçalo do Amarante, Caucaia e Paracuru 
por meio da mobilização e da formação em 
desenvolvimento de negócios e educação 
financeira de jovens. Desde janeiro de 2014, 
já foram formadas 357 pessoas em Educa-
ção Financeira, construídos 333 planos de 
poupança, elaborados 221 planos de negó-
cios e realizadas três turmas de formação 
empreendedora, além de concedidos R$ 
157 mil em microcréditos.

A Companhia Siderúrgica do Pe-
cém (CSP) ganhou o segundo 
lugar no Prêmio AEDI de Repon-
sabilidade Social por contribuir 
para o compromisso do Objetivo 
de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM) 1, o de “Erradicar a extre-
ma pobreza e a fome”. O prêmio 
é um reconhecimento a dois pro-
gramas desenvolvidos pela CSP: 
o Ideia da Gente e o Território 
Empreendedor. 
A cerimônia promovida pela As-
sociação Empresarial das Indús-
trias (AEDI) ocorreu no dia 25 de 
novembro, na sede da Federação 
das Indústrias do Estado do Cea-
rá (Fiec). Na ocasião, a CSP apre-
sentou, em um estande no hall 
da Fiec, produtos confeccionados 
por projetos sociais apoiados por 
meio do Ideia da Gente, a exem-
plo do Pracaju, Lagoa das Cobras 
Confecções e Bodega Itinerante. 
O Prêmio AEDI de Responsabili-

dade Social é uma iniciativa da 
AEDI – Associação Empresarial 
das Indústrias, em parceria com 
o Movimento Nacional pela Ci-
dadania e Solidariedade, o Mo-
vimento Nós Podemos Ceará, a 
Secretaria Geral da Presidência 
da República e o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvol-
vimento – PNUD. 
Em 2013, a CSP recebeu o tro-
féu Virgílio Távora na mesma 
premiação da AEDI. Na época, a 
siderúrgica foi agraciada pelos 
investimentos realizados no Es-
tado do Ceará, além do aporte de 
recursos no Plano de Desenvolvi-
mento Regional (PDR), implan-
tado com o objetivo de aumen-
tar o volume dos negócios entre 
empresas locais, e o Programa 
de Encaminhamento ao Trabalho 
(PET), que nasceu com o propó-
sito de investir na capacitação de 
mão de obra local.

Programas realizados pela CSP foram reconhecidos na categoria “Erradicar a extrema pobreza e a fome” 

Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) won second place in the 
Social Responsibility AEDI Award 
for our commitment to Millennium 
Development Goal (MDG) 1, which 
aims to “eradicate extreme poverty 
and hunger.” The award came in 
recognition of two of the programs 
developed by CSP: Ideia da Gente 
and Território Empreendedor.

The ceremony organized by 
Corporate Association of Industries 
(AEDI) took place on November 
25 at Industry Federation of Ceará 
(Fiec). CSP exhibited on its Fiec 
show floor stand the results of 
social projects Ideia da Gente, 
such as Pracaju, Lagoa das Cobras 
Confecções e Bodega Itinerante.

The AEDI Award for Social 
Responsibility is a joint initiative 

by AEDI, the National Movement 
for Citizenship and Solidarity, the 
Yes We Can Movement of Ceará, 
the President’s General Affairs 
Office, and the United Nations 
Development Program - UNDP.

In 2013, CSP won the Virgílio 
Távora trophy on the same AEDI 
ceremony. The steel company 
was then recognized for the 
investments made in the state 
of Ceará, in addition to the 
contributions made to Regional 
Development Plan (PDR), 
implemented with the objective of 
increasing the volume of business 
among local companies, and the 
Work Qualification Program (PET), 
which was born out of the need 
for investing in the improvement 
of the local workforce.

IDEIA DA GENTE AND TERRITÓRIO 
EMPREENDEDOR AWARDED
CSP campaigns were recognized in the “eradicate extreme 
poverty and hunger” category

Ideia da Gente

Created in 2013, the Ideia da Gente Program 
looks in the communities for ideas that are 
capable to improve the lives of the people of 
São Gonçalo do Amarante and Caucaia. The 
ideas are selected, by public notices, and 
formalized before becoming social projects. 
Phase 1, which has already been completed, 
was able to provide support to eight pro-
jects and 505 people. Phase 2 is targeting 
nine projects and 493 people. The total in-
vestment figures for the two first phases of 
the program is more than R$ 2 million.

Território Empreendedor

The Território Empreendedor Program 
seeks to foster a social and economic en-
trepreneurship ecosystem in São Gonçalo 
do Amarante, Caucaia and Paracuru by 
mobilizing and training young people in 
business development and financial edu-
cation. Since January 2014, the program 
trained more than 357 people in Financial 
Education, raised 333 savings plans, prepa-
red 221 business plans and introduced three 
entrepreneur training groups, in addition to 
conceding R$ 157k in microcredit.

Diretor Financeiro da CSP, Alexandre Bernstein, fala na Fiec
CSP’s Financial Officer, Alexandre Bernstein, speaking at Fiec

CSP ganhou 2º lugar no Prêmio AEDI de Responsabilidade Social
CSP won 2nd place in the Social Responsibility AEDI Award



REPRESENTANTES DA 
SEMACE E OUTROS ÓRGÃOS 
PARTICIPAM DE CURSO DE 
INTRODUÇÃO À SIDERURGIA

PRESIDENTE DA ABM VISITA A SIDERÚRGICA
COMUNIDADES APRESENTAM RESULTADOS DO 
TERRITÓRIO EMPREENDEDOR EM EVENTO DA AJE

A Companhia Siderúrgica do Pe-
cém realizou, de 10 a 13 de no-
vembro, um curso de introdução à 
siderúrgica para não siderurgistas 
representantes da Superinten-
dência Estadual do Meio Ambien-
te (Semace), Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente (Sema), Institu-
to Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), Secretaria de Meio Am-
biente e Urbanismo de São Gon-
çalo do Amarante (Semurb), Mi-
nistério Público Estadual (MPE), 
Ministério Público Federal (MPF), 
Sindicato das Indústrias Meta-
lúrgicas Mecânicas e de Material 
Elétrico no Estado (Simec) e Sin-
dicato dos Metalúrgicos do Ceará 
(Sindmetal). 
O curso teve como objetivo apre-
sentar o processo siderúrgico 
para profissionais ligados aos 

órgãos licenciadores e outros ór-
gãos ambientais ou com alguma 
proximidade à siderúrgica. “Com a 
chegada da fase de pré-operação 
e operação, é necessário que esse 
público tenha melhor entendi-
mento do que é a CSP e sua ope-
ração industrial. O curso também 
auxiliou no engajamento da área 
técnica dos órgãos, que passaram 
a ter uma visão desmistificada dos 
impactos de uma usina siderúr-
gica operada a carvão”, explica o 
gerente de Meio Ambiente da CSP, 
Marcelo Baltazar. 
O curso de introdução à siderúr-
gica foi ministrado pelo pales-
trante Ernandez Rizzo, engenhei-
ro e instrutor especializado em 
treinamentos para a Associação 
Brasileira de Metalurgia, Materiais 
e Mineração (ABM) e grandes em-
presas da siderurgia nacional.

Curso foi ministrado pelo palestrante 
Ernandez Rizzo, engenheiro e instrutor 
especializado em treinamentos

From November 10-13, CSP of-
fered an introduction course to 
steelmaking for non-steelmaking 
workers representatives from State 
Environmental Superintendence 
(Semace), State Environment-
al Department (Sema), Brazilian 
Institute of Environment and Re-
newable Resources (Ibama), São 
Gonçalo do Amarante Environment 
and Urban Planning Department 
(Semurb), State Public Prosecu-
tor Office (MPE), Pubic Prosecutor 
Office (MPF), Metallurgical, Mech-
anical and Electric Material Indus-
try Labor Union of Ceará (Simec) 
and Metalworkers Union of Ceará 
(Sindmetal).
This course was intended as an 
introduction to steel mill processes 
to employees of licensing and other 

environmental bodies or to bodies 
associated with steelmaking. “As 
the pre-operation and operation 
phases draw near, it becomes ne-
cessary for these people to better 
understand CSP and its industrial 
operation. The course also im-
proved the engagement from those 
people associated with the technic-
al areas of these bodies, dispelling 
the myths regarding the impacts of 
a coal-based steel mill,” explains 
CSP’s Environment manager, Mar-
celo Baltazar.
The course was given by Ernandez 
Rizzo, an engineer and specialized 
training instructor at the Brazilian 
Association of Metallurgy, Materi-
als and Mining (ABM) and other 
major steel companies in Brazil.

REPRESENTATIVES FROM SEMACE AND OTHER BODIES 
PARTICIPATE IN STEELMAKING INTRODUCTION COURSE

ABM CHAIRMAN VISITS THE STEEL MILL COMMUNITIES PRESENT TERRITÓRIO EMPREENDEDOR 
RESULTS AT AJE EVENT

The course was given by lecturer Ernandez Rizzo, an 
engineer and specialized training instructor
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Curso apresentou detalhes do processo siderúrgico
The course taught details of the steelmaking process

O presidente executivo da Asso-
ciação Brasileira de Metalurgia, 
Materiais e Mineração (ABM), 
Horacídio Leal Barbosa Filho, vi-
sitou as obras de construção da 
Companhia Siderúrgica do Pe-
cém (CSP) durante visita ao Cea-
rá, no dia 20 de outubro. 
“A CSP está implantando uma 
tecnologia de ponta. São essas 
novidades que movimentam a 
ABM, porque somos um ambiente 
de transmissão de conhecimento, 

principalmente de inovações”, 
destacou Horacídio Leal.
Na mesma data, o presidente da 
ABM participou de evento pro-
movido pelo Sindicato das Indús-
trias Metalúrgicas, Mecânicas e 
de Material Elétrico-eletrônico 
do Ceará (Simec), reunindo dire-

tores e associados na FIEC para 

uma apresentação sobre a Asso-

ciação. 

A Associação de Jovens Empresá-
rios do Ceará (AJE-CE) promoveu, 
no dia 28 de outubro, a 3ª edição 
do Fórum de Jovens Lideranças 
Empresariais. A CSP participou 
deste evento com a palestra “CSP 
– momento atual, oportunidades 
e futuro da primeira usina side-
rúrgica integrada do Ceará”, mi-
nistrada pelo gerente geral de 
Relações Institucionais e Comu-
nicação, Ricardo Parente.
Representantes das comunidades 
vizinhas à CSP também estiveram 
presentes, acompanhados pela 
Gerência de Relações com Comu-

nidades. O jovem Joy Bruno Lima, 
contemplado pelo Programa Terri-
tório Empreendedor, compartilhou 
com os presentes que, a partir do 
apoio da CSP, desenvolveu um pro-
jeto de piscicultura na comunidade 
de Matões, em Caucaia, e hoje toca 
o negócio de forma bem-sucedida 
em parceria com os irmãos. 
O Programa Território Empreen-
dedor é idealizado e implemen-
tado pela CSP para proporcionar 
o desenvolvimento das vocações 
das comunidades vizinhas ao 
Complexo Industrial e Portuário 
do Pecém (CIPP).  

The chairman of the Brazilian Asso-
ciation of Metallurgy, Materials and 
Mining (ABM), Horacídio Leal Bar-
bosa Filho, made a site visit to the 
construction works of Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP) during 
his visit to Ceará, on October 20.

“CSP is implementing state of the art 
technology. These are the novelties 
that drive ABM forward, as we cul-
tivate an environment suitable for 

transmission of knowledge, espe-
cially when it comes to innovations,” 
said Horacídio Leal.

On the same day, the chairman of 
ABM was present to an event organi-
zed by the Metallurgical, Mechanical 
and Electric Material Industry Labor 
Union of Ceará (Simec), which ga-
thered officers and associates at FIEC 
for a presentation on the Association.

The Young Entrepreneurs Association 
of Ceará (AJE-CE) held on October 28 
the 3rd Forum of Young Business Le-
aders. CSP participated with a lecture 
called “CSP – current scenario, oppor-
tunities and future of the first integra-
ted steel mill of Ceará,” given by the ge-
neral manager of Enterprise Relations 
and Communication, Ricardo Parente.
Also present were representatives of 
CSP’s neighboring communities, ac-
companied by the Management of 
Community Relations. Joy Bruno Lima, 

a young man included in the Território 
Empreendedor Program, shared with 
the audience that, after CSP support, 
he developed a fish farming project at 
the Matões community, in Caucaia, a 
successful business he now manages 
with his brothers.
The Território Empreendedor Program 
was conceived and implemented by 
CSP to allow for vocational develop-
ment in the neighboring communities 
of Pecém Industrial and Port Complex 
(CIPP).

CSP E SECRETARIA DA 
SEGURANÇA PÚBLICA DO 
CEARÁ ASSINAM TERMO 
DE COOPERAÇÃO MÚTUA 

A Companhia Siderúrgica do Pe-
cém (CSP) assinou, no dia 20 de 
novembro, um Termo de Coope-
ração Mútua com a Secretaria da 
Segurança Pública e Defesa So-
cial (SSPDS) do Estado do Ceará, 
com o objetivo de desenvolver a 
segurança pública no entorno do 
Complexo Industrial e Portuário 
do Pecém (CIPP). 
A assinatura do termo ocorreu 
durante agenda de visita da Se-
cretaria da Segurança Pública às 
obras da usina. O termo foi assi-
nado pelo secretário da Seguran-
ça Pública, Delci Teixeira, e pelo 
presidente da CSP, Sérgio Leite. 
O secretário estava acompanha-
do pelo secretário adjunto de Se-
gurança Pública, coronel Lauro 

Prado; pelo comandante geral da 
Polícia Militar do Ceará, coronel 
Geovani Pinheiro; pelo coman-
dante geral do Corpo de Bombei-
ros do Ceará, coronel João Car-
los Gurgel; pelo capitão adjunto 
da 4ª Seção de Bombeiros, José 
Ribamar Cunha Rodrigues; pelo 
delegado geral da Polícia Civil do 
Ceará, Raimundo Andrade Sousa, 
e pelo comandante da 4ª Cia da 
Polícia Militar do Ceará, capitão 
José Ricardo de Oliveira.
O Termo de Cooperação Mútua 
entre a CSP e a SSPDS também 
prevê auxílio à educação da co-
munidade vizinha, além da re-
alização de palestras para a co-
munidade local sobre segurança 
pública.  

Termo prevê, ente outros pontos, 
auxílio à educação da comunidade 
vizinha e a realização de palestras

Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) signed a Mutual Cooperation 
Agreement with the Public Safety 
and Social Defense Department of 
the State of Ceará (SSPDS) on Nov-
ember 20, aiming to promote public 
safety in the vicinity of Pecém Indus-
trial and Port Complex (CIPP).
The signing took place on a sched-
uled visit by the Public Safety De-
partment to the mill construction 
site. The agreement was signed by 
the Secretary of Public Safety, Delci 
Teixeira, and our CEO, Sérgio Leite.
Accompanying Mr. Teixeira were the 
Deputy Secretary of Public Safety, 
Col. Lauro Prado, the Commanding 

Officer of Ceará State Military Po-
lice, Col. Geovani Pinheiro, the Com-
manding Officer of Ceará State Fire 
Department, Col. João Carlos Gurgel, 
the Deputy Marshal of the 4th Fire 
Battalion, José Ribamar Cunha Rod-
rigues, the Chief of Ceará State Civil 
Police, Raimundo Andrade de Sousa, 
and by Commander of the 4th Ceará 
State Military Police Battalion, Capt. 
José Ricardo de Oliveira.
This Mutual Cooperation Agree-
ment between CSP and SSPDS also 
includes aid to the education of the 
neighboring community, as well as 
lectures on public safety for the local 
communities. 

CSP AND PUBLIC SAFETY DEPARTMENT OF CEARÁ 
SIGN MUTUAL COOPERATION AGREEMENT
The agreement includes, among other things, assisting the 
education of the neighboring community and lectures

Assinatura do Termo ocorreu no dia 20 de novembro
The agreement was signed on November 20
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CSP INAUGURA CENTRO 
DE ATENDIMENTO AOS 
FORNECEDORES

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

CSP now has a Supplier Service Cen-
ter (CAF, or Centro de Atendimento aos 
Fornecedores). December 1st was the 
opening of the five-room, 135-sq m 
building located next to the entrance to 
the Export Processing Zone (EPZ).
With this, CSP’s goal is to reinforce the 
commitment to attracting, developing 
and strengthening a local supplier 
chain. Several agreements, totaling 
approximately US$ 150 million, have 
already been formalized with other 
companies for the provision to CSP 
during the operation phase. Of these 
agreements, 70% were made with local 
companies.
“We’re no longer talking about the 
construction phase. We’ve now rea-
ched a new level, a level on which CSP 
will demand services for production. 
It marks a new era for our history. I’m 
certain that this space will help us and 
yield many results. Soon, you will hear 

from them (the suppliers), that the ser-
vice was good and that they found new 
opportunities,” said our CEO, Sérgio 
Leite.
Present in the CAF opening were the 
president of the Industry Federation of 
Ceará (Fiec), Beto Studart, the president 
of the Metallurgical, Mechanical and 
Electric Material Industry Labor Union 
of Ceará (Simec), Sampaio Filho, the 
mayor of São Gonçalo do Amarante, 
Cláudio Pinho, the president of Ceará 
EPZ, Mário Lima Júnior, and the direc-
tor of Ceará EPZ, Ubiratan Teixeira.
“CSP changed the landscape of the 
state, and the people of Ceará are ex-
tremely grateful. I feel honored to have 
been invited to bear witness to this im-
portant industrial supply event, which 
represents a new landmark for Ceará,” 
said the president of FIEC, Beto Studart.
The CAF will be open Monday through 
Friday, 8 a.m. to 5 p.m.

CSP OPENS SUPPLIER SERVICE CENTER

Prédio foi inaugurado no dia 1º de dezembro
The opening took place December 1st

A Companhia Siderúrgica do Pe-
cém (CSP) agora conta com um 
Centro de Atendimento aos For-
necedores (CAF). Inaugurado no 
dia 1º de dezembro, o prédio de 135 
m², dividido em cinco salas, fica ao 
lado da entrada da Zona de Pro-
cessamento de Exportação (ZPE). 
O objetivo da CSP é reforçar o 
compromisso em atrair, desen-
volver e fortalecer uma cadeia de 
fornecedores locais. Já foram for-
malizados diversos contratos, to-
talizando aproximadamente US$ 
150 milhões com empresas para 
atendimento às necessidades da 
CSP na sua fase de operação. Dos 
contratos de serviços já fechados, 
70% são de empresas locais.
“Nós não estamos falando mais 
de fornecimento para fase de 
construção. Estamos falando 
agora de um outro momento, 
momento da CSP demandadora 
de serviços para produção. É um 
novo momento para a nossa his-
tória. Tenho confiança que esse 
espaço vai ser fértil e bem útil. Em 

breve, vocês terão notícias (dos 
fornecedores) de que foram bem 
atendidos e acharam mais opor-
tunidades”, destacou o presidente 
da CSP, Sérgio Leite.
A inauguração do CAF contou com 
a presença do presidente da Fe-
deração das Indústrias do Ceará 
(Fiec), Beto Studart; do presidente 
do Sindicato das Indústrias Meta-
lúrgicas Mecânicas e de Material 
Elétrico no Estado do Ceará (Si-
mec), Sampaio Filho; do prefeito de 
São Gonçalo do Amarante, Cláudio 
Pinho; do presidente da ZPE Ceará, 
Mário Lima Júnior; e do diretor da 
ZPE Ceará, Ubiratan Teixeira.
“A CSP mudou a fisionomia do 
Ceará, e o povo cearense é extre-
mamente grato. Eu fico feliz de ser 
convidado e assistir esse momen-
to do fornecimento industrial, no 
caso para fazer a planta funcionar, 
que representa um novo marco 
para o Ceará”, disse o presidente 
da Fiec, Beto Studart. 
O CAF funcionará de segunda a 
sexta, das 8 às 17 horas.


