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In February, Companhia Siderúr-
gica do Pecém (CSP) reached the 
mark of 2,500 employees, which 
represents 83% of the workforce 
planned for the start of operations. 
Among these employees, 11% are 
female, with the highest concentra-
tion in the areas of maintenance, 
reduction and steel work.
Working in an environment where 
men are the majority was a chal-
lenge for 22 year-old Lilian Cas-
tro, a raw materials yard operator. 
Graduated from the “Sintering and 
Raw Materials Yard” course held 
in a partnership with Senai, the 
young woman has been working at 
CSP for about five months.
The internet helped Lilian, who saw 
the ad for the course on a website. 
With experience in the industrial 
area, the resident of Paraipaba 
said she is motivated to explore 
new directions in her career. “I love 
the field of mechanics, so I find the 
machines really neat.  

It’s a new type of history that we’ve 
never seen before and now we’re 
experiencing it. I really enjoy work-
ing here. I’m always learning new 
things from new people,” said Lil-
ian, who’s making plans to attend 
a mechanical engineering school.
Currently, Lilian’s team consists of 
25 men and six women, but dis-
crimination toward women seems 
to have been left behind.

Her plans for the future are to fin-
ish school and become a leader 
within CSP.

WOMEN GAIN GROUND AT CSP
The workforce of the steelmaker consists of 274 women

MULHERES GANHAM
ESPAÇO NA CSP

A Companhia Siderúrgica do Pe-
cém (CSP) atingiu em fevereiro a 
marca de 2.500 empregados con-
tratados, o que representa 83% 
do efetivo previsto para o início 
das operações. Destes, 11% do 
efetivo é do sexo feminino, com 
a maior concentração de mão de 
obra nas áreas de manutenção, 
redução e aciaria.
Trabalhar em um ambiente onde 
os homens são maioria foi um 
desafio para Lilian Castro, de 22 
anos, operadora do pátio de ma-
térias-primas. Formada no curso 
de “Sinterização e Pátio de Maté-
rias-Primas”, promovido em par-
ceria com o Senai, a jovem está 
trabalhando na CSP há cerca de 
cinco meses.
A internet ajudou Lilian, que viu 
um anúncio do curso em um site. 
Com experiência na área indus-
trial, a moradora de Paraipaba se 
diz motivada a percorrer novos 
rumos na carreira profissional. 
“Eu, como gosto muito de me-

cânica, acho a máquina muito 
bacana. É uma nova história que 
nunca vimos e agora estamos vi-
venciando. Eu gosto muito de tra-
balhar aqui. Sempre aprendendo 
coisas novas com gente nova”, 
afirmou a jovem, que faz planos 
para cursar a faculdade de enge-
nharia mecânica. 
Atualmente, a equipe de Lilian é 
composta por 25 homens e seis 
mulheres, em um ambiente de 
muito respeito.
 

Seus planos para o futuro são 
terminar os estudos e se tornar 
uma líder dentro da CSP. 

Efetivo da siderúrgica é composto 
por 274 mulheres

“Na empresa não houve 
preconceito. A área ainda 

é predominantemente 
masculina. Acho que agora 
os homens perceberam que 

as mulheres estão iguais, não 
existe diferença, a qualidade 

do serviço é a mesma”.

“There has been no prejudice
in the company. The area is still 

predominantly male. I think 
by now men have realized that 
women are equal, there is no 

difference, the quality of service 
is the same.”

Lilian é uma das alunas formadas pelo curso em parceria com o Senai
Lilian is one of the students who attended the course held in partnership with Senai.

5 MILHÕES DE TONELADAS DE CARVÃO 
E MINÉRIO SERÃO RECEBIDAS ESTE ANO

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

A Companhia Siderúrgica do Pe-
cém (CSP) iniciou o ano de 2016 
com um importante passo para 
o início da sua operação: o rece-
bimento das primeiras cargas de 
matérias-primas. Ao longo deste 
ano, a siderúrgica espera receber 
1,8 milhão de toneladas de car-
vão mineral e 3,18 milhões de to-
neladas de minério de ferro. 
A primeira carga de carvão mine-
ral chegou no dia 4 de janeiro. Veio 
transportada no navio VitaKosmos, 
proveniente de Porto de Beira, em 
Moçambique, na África. Já o navio 
transportando o primeiro lote de 
minério de ferro atracou no Porto 
do Pecém no dia 19 de janeiro. O 
Q. Kennedy carregava 83,6 mil to-
neladas de minério fornecido pela 
Vale e extraído da mina de Carajás, 
no estado do Pará.  
Após o descarregamento no 
Porto do Pecém, o transporte 
das cargas até a CSP está sen-
do feito por meio de caminhões, 
seguindo todos os processos de 
licenciamentos, bem como pro-
cedimentos de segurança neces-
sários durantes as operações de 
descarga e transporte.

Ao chegar à siderúrgica, essas 
cargas são estocadas no Pátio de 
Matérias-Primas, onde passam por 
análises no laboratório dessa planta. 
São coletadas amostras para análise 
de umidade, granulometria e com-
posição química. Os demais ensaios 
como matéria volátil, fluidez, petro-
grafia, dilatação, entre outros, tam-
bém são realizados. 
O Pátio de Matérias-Primas da 
CSP possui 228 mil metros qua-
drados, divididos em seis pistas, 
sendo três para armazenar o 
carvão mineral, duas para o mi-
nério de ferro e uma para outros 
fundentes.  A planta é equipada 
com lavadores de rodas, siste-
ma de aspersão e sete filtros de 
manga para fazer o controle de 
emissão de particulados.
O manuseio das matérias-
-primas é feito por 50 correias 
transportadoras e nove máqui-
nas responsáveis por empilhar 
as cargas e transportá-las até as 
plantas da Coqueria (carvão mi-
neral), Sinterização (minério de 
ferro) e Alto-Forno (pelotas).

O carvão mineral e o minério de ferro são estocados 
no pátio de matérias-primas da siderúrgica, 
a primeira planta da linha de produção 

O minério de ferro é fornecido pela Vale e extraído da mina de Carajás, no estado do Pará 
Iron ore is supplied by Vale and extracted from Carajás mine in the state of Pará. 

Navio Vitakosmos trouxe 70 mil toneladas de carvão mineral
The Vitakosmos ship carried 70,000 tonnes of coal.

Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) began 2016 with an im-
portant step for the beginning of 
its operations: the arrival of the 
first shipments of raw materials. 
Throughout this year, the steel-
maker expects to receive 1.8 mil-
lion tonnes of coal and 3.18 million 
tonnes of iron ore. 
The first shipment of coal arrived 
on January 4. It was carried in the 
ship called VitaKosmos, from Port 
of Beira, Mozambique, Africa. The 
ship carrying the first iron ore ship-
ment docked at the Port of Pecém 
on January 18. The ship, called Q. 
Kennedy, carried a load of 83.6 
thousand tonnes of ore supplied 
by Vale and extracted from Carajás 
mine in the state of Pará.  
Once the shipments are unload-
ed in the Port of Pecém, they are 
brought in to CSP by truck, fol-
lowing all required unloading and 

transport licensing processes and 
safety procedures.
After arriving at CSP, they are stored 
in the Raw Materials Yard, where they 
are put to testing in this facility’s lab. 
Samples are collected and analyzed for 
moisture, granulometry, and chemical 
composition. Other assays for volatile 
matter, fluidity, petrography, expan-
sion, and others, are also conducted. 
CSP’s Raw Materials Yard is 228,000 
sq. m large, divided into six “lanes,” 
three of them for storing coal, two 
for iron ore, and one for fluxing 
agents.  The plant is equipped with 
wheel washers, a sprinkler system, 
and seven bag filters to control the 
emission of particulate matter.
The handling of raw materials 
is made with fifty conveyor belts 
and nine machines that pile up the 
cargo and transport it to the Coke 
(coal), Sinter (iron ore), and Blast 
Furnace (pellets) plants.

5 MILLION TONNES OF COAL AND ORE TO BE 
RECEIVED THIS YEAR 
Coal and iron ore are stored at the Raw Materials Yard, 
the first plant of the production line 

EDITORIAL
Sérgio Leite | CEO
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Nós, da Companhia Siderúrgica do 
Pecém, estamos caminhando cele-
remente para colocar em operação a 
nossa usina! Esse movimento é susten-
tado naquilo que estamos implantan-
do: uma empresa de missão, valores 
sólidos, objetivos, sonhos, ambições, 
propostas e muito comprometimento.
A parte operacional da siderúrgica 
está ganhando força e, aos poucos, 
o ritmo da construção diminuindo. 
Uma mudança cuidadosamente 
planejada e para a qual nasceu o 
Projeto Janela de Oportunidades. Já 
tivemos um pico de obra de quase 
15 mil pessoas, hoje estamos com 
menos da metade. Mas, no conjun-
to, saber que essa usina está sendo 
construída com 75% de mão de obra 
do Ceará é algo extraordinário.
Há muito trabalho a ser feito, mui-
tas atividades em andamento. Nesta 

edição do CSP News, é possível sen-
tir essa intensa movimentação. As 
pistas do pátio de matérias-primas 
começam a ser ocupadas com as 
primeiras cargas de carvão mineral 
e minério de ferro e, em paralelo, os 
laboratórios já estão trabalhando na 
análise desses materiais. 
Seremos uma usina integrada e, 
dessa forma, a implementação tam-
bém acontece em cadeia. Por isso, as 
técnicas e os equipamentos ambien-
tais seguem alinhados ao cronogra-
ma da obra, a exemplo do projeto 
de Barreira de Quebra-Ventos, que 
tem entre suas funções a de redu-
zir o impacto do vento nas pilhas de 
matérias-primas. É nesse ritmo que 
iremos, neste semestre, colocar a 
CSP para operar!

We at Companhia Siderúrgica do 
Pecém are swiftly moving toward the 
beginning of operations in our mill! 
This movement is based on the very 
thing we are implementing: A com-
pany with a mission of its own, solid 
values, goals, aspirations, ambitions, 
purpose, and firm commitment.
The operational-level activities at our 
steel mill are gaining momentum and, 
little by little, the pace of construction 
works seems to be decreasing. This is 
a carefully planned transition, one 
which the Window of Opportunities 
program was created for. At the peak 
of construction, we had 15 thousand 
people working here. Now, we have 
less than half of that number. Yet, 
overall, to realize that Ceará natives 
comprise 75% of the entire work-
force is something extraordinary.
There is much to be done, and many 
activities are under progress. The in-

tense speed of things is palpable, as 
can be seen in this latest edition of 
CSP News. The lanes at the raw ma-
terials yard are beginning to be filled 
with the first coal and iron ore loads. 
Meanwhile, the labs are already con-
ducting tests with those materials.
This mill will be an integrated endeav-
or and, hence, the implementations 
will also occur in chains. Therefore, 
a continuous alignment continues 
to happen between the construction 
schedule and the environmental tech-
niques and equipment, such as, for 
instance, the Windbreak Barrier proj-
ect, which is intended to, among other 
things, reduce the impact wind has on 
the raw materials stacks and piles. It’s 
at this pace that we’ll be beginning the 
CSP operations this semester!
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Since the creation of the implemen-
tation project of the plant, Com-
panhia Siderúrgica do Pecém (CSP) 
has sought to implement technolo-
gies capable of eliminating or min-
imizing the maximum impact. To 
that end, it has been giving priority 
to the choice of projects and equip-
ment with technical capacity, prov-
en production efficiency and recog-
nized by environmental agencies.
The Windbreak Barrier project, 
which started in January, consists 
of planting trees to form a green 
belt around CSP’s raw materi-
als yard, a plant that stores coal, 
iron ore and fluxing materials.  
In addition to improving the vi-
sual aspect, the green belt works 
as an environmental protection 
equipment, as it reduces the im-
pact winds have on the stacks of 
raw materials. The implementation 
of the greenbelt will last for six 
months, divided into the planting, 
fertilizing, pest and vector control, 
and general maintenance stages. 

The first phase of the planting took 
place in 2014 and consisted of 1,800 
seedlings. The second phase should 
consist of the planting of 5,900 seed-
lings. Among the species selected for 
the formation of the windbreak bar-
rier are 1,800 eucalyptus seedlings, 
2,300 sabiá seedlings and 1,800 aca-
cia seedlings, aimed at enriching the 
green belt and increasing efficiency.
The project also includes the plant-
ing of species such as Guajiru, Coa-
çu, Red Jasmine, Lingua-de-Sogra 
(Sansevieria Trifasciata) and Cypress, 
which are native or adapted to the 
region, have accelerated growth and 
contribute to the windbreak closure.

On January 7, the blast furnace of 
Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) started heating Stove 1. The 
stoves are heat exchangers that re-
ceive air at room temperature, heat 
it up to approximately 1250°C, and 
then send it to the blast furnace 
bustle pipe. 
Stove 1 of CSP took 30 days to reach 
the ideal temperature of 1250°C.  Af-
ter this period, stoves 2 and 3 were 
lit. This type of stove, of Russian te-
chnology, is the first one installed in 
Brazil. It has a more compact de-
sign that uses a heat exchanger that 
allows for low fuel consumption, 
in addition to reducing burned gas 
emissions to the atmosphere.

The next step takes place in Mar-
ch: The drying of the blast furnace 
with the heated air from these sto-
ves, and, in the following step, the 
first loading in the blast furnace of 
the first coke bed for the produc-
tion of pig iron. 

SIDERÚRGICA IMPLANTA 
PROJETO QUEBRA-VENTOS

ALTO-FORNO DA CSP TERÁ SISTEMA 
DE AQUECIMENTO INÉDITO 

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

Desde a concepção do projeto de 
implantação da usina, a Compa-
nhia Siderúrgica do Pecém (CSP) 
buscou implantar tecnologias 
capazes de eliminar ou minimi-
zar ao máximo os impactos. Para 
isso, vem priorizando a escolha 
de projetos e equipamentos com 
capacidade técnica, eficiência 
produtiva comprovada e reco-
nhecida pelos órgãos ambientais.
O projeto de Barreira de Quebra-
-Ventos, iniciado em janeiro, con-
siste no plantio de espécies for-
mando o chamado cinturão verde 
em torno do pátio de matérias-
-primas da CSP, planta na qual 
ficam estocados o carvão mine-
ral, minério de ferro e fundentes.  
Além da melhoria do aspecto visu-
al, o cinturão verde tem a função 
de um equipamento de proteção 
ambiental, pois reduz o impacto do 
vento nas pilhas de matérias-pri-
mas. O trabalho de implantação do 
cinturão verde tem duração de seis 
meses, dividido nas fases de plan-
tio, adubação, controle de pragas, 
vetores e manutenção geral.

A primeira fase do plantio acon-
teceu em 2014 e foi composta por 
1.800 mudas. Já para a segunda 
fase, está estimado o plantio de 
5.900 mudas. As espécies sele-
cionadas para a formação da bar-
reira quebra-vento foram 1.800 
mudas de Eucalipto, 2.300 mudas 
de Sabiá e 1.800 de Acácia, visan-
do o enriquecimento do cinturão 
verde e aumentando a eficiência.
Ainda serão plantadas espécies 
como Guajiru, Coaçu, Jasmim 
Manga, Língua-de-Sogra e Ci-
preste, que são nativas ou adap-
tadas à região, tem crescimento 
acelerado e contribuem para o 
fechamento do quebra-vento.

Cinturão verde tem a função de um equipamento de proteção ambiental, 
pois reduz o impacto do vento nas pilhas de matérias-primas

STEELMAKER IMPLEMENTS WINDBREAK PROJECT 
The green belt works as an environmental protection 
equipment, as it reduces the impact winds have on the stacks 
of raw materials

Em 2016 serão plantadas 5.900 mudas
In 2016, 5,900 seedlings will be planted

“Foi fundamental iniciar o 
trabalho em janeiro para 
permitir o uso da água da 

chuva, menor incidência solar 
e estresse hídrico, que ocorre 

entre os meses de junho e 
dezembro”, conforme explicou 
o gerente de Meio Ambiente, 

Marcelo Baltazar.

O alto-forno da Companhia Siderúr-
gica do Pecém (CSP) iniciou, no dia 
7 de janeiro, o aquecimento do Re-
generador 1. Os regeneradores são 
trocadores de calor que recebem o 
ar na temperatura ambiente. O ar 
é aquecido a cerca de 1.250° C 
e enviado para o anel de ven-
to do alto-forno. O Regenerador 
1 da CSP levou 30 dias para chegar 
a essa temperatura ideal de 1.250°C.  
Após esse período, foram iniciados 
os acendimentos dos regeneradores 
2 e 3.  Esse tipo de regenerador de 
tecnologia russa é o primeiro ins-
talado no Brasil, sendo um projeto 
mais compacto com a utilização de 
um recuperador de calor que propi-
cia um baixo consumo de combus-
tível, além da redução de emissões 
de gás queimado para a atmosfera. 

O próximo passo acontecerá em 
março: a secagem do alto-forno 
com o ar aquecido desses rege-
neradores para, na etapa seguin-
te, efetuar o primeiro carrega-
mento no alto-forno do primeiro 
leito de coque para a produção de 
ferro-gusa. 

Regeneradores levam cerca de 30 dias para 
chegar a temperatura ideal, de 1.250°C

CSP’S BLAST FURNACE FEATURES 
UNPRECEDENTED HEATING SYSTEM 
The stoves take approximately 30 days 
to reach the ideal temperature of 1250°C

O regenerador 1 levou 30 dias para chegar à temperatura de 1250C
Stove 1 took 30 days to reach the ideal temperature of 1250°C.

SAIBA MAIS | O alto-forno é a unidade destinada à produção 
de ferro-gusa líquido, a ser transformado em aço líquido na 
etapa seguinte do processo siderúrgico (aciaria). Na produção 
de ferro-gusa, o minério de ferro (na forma de sínter e pelotas) 
é carregado pelo topo do alto-forno junto com o coque e os 
fluxantes (calcários). 

NÚMERO | 100 metros é a altura do alto-forno, o equivalente a um 
prédio de 30 andares.

LEARN MORE | The blast furnace is the unit used to produce liquid 
pig iron, to be processed into liquid steel in the next stage of the 
steelmaking process (steel work). In pig iron production, iron ore (in 
the form of sinter and pellets) is loaded from the top of the blast 
furnace along with coke and some fluxing materials (slag formers). 

NUMBER | 100 meters is the height of the blast furnace, which is 
the equivalent of a 30-story building.

“Esse foi o primeiro passo 
para o alto-forno, mas 

representa um grande marco 
para a CSP, tendo em vista o 

significado de irreversibilidade 
da operação e o que ela 

representa de proximidade 
com o início de produção”, 
explica o gerente de alto-

forno da CSP, Paulo Miranda.

“This was the first step for the 
blast furnace, but it represents a 

major milestone for CSP, given the 
irreversibility of the operation and 

how it represents the proximity 
to the beginning of production,” 

said CSP’s blast furnace manager, 
Paulo Miranda.

“Starting the work in January 
was essential to allow the use 
of rainwater, less sunlight and 

water stress, which occurs 
between June and December,” 

said the Environment manager, 
Marcelo Baltazar.
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Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) will have a representative at 
the 2016 Steel Challenge, an in-
ternational competition intended 
for university students and young 
professionals in the steel industry 
promoted by the World Steel Asso-
ciation, a global organization of the 
steel industry. Daniel Gouveia, who 
works as a Secondary Refining Ana-
lyst at CSP, integrates the team that 
ranked first in the Americas in the 
10th edition of the Steel Challenge. 
The challenge is divided into two 
rounds. The first round, which took 
place on January 20, was held 
online over a 24-hour period and 
consisted of a fully integrated sim-
ulation of Primary Refining (EAF), 
aimed at producing a particular 
type of steel with the lowest pos-
sible cost. Daniel explains that, in 
order to win the first round, his 
team evaluated the optimization of 
costs and the quality of the entire 
process, including the best combi-
nation of scraps, ideal slag forma-
tion, addition of ferroalloy, final 
temperature and chemical compo-
sition of the steel.
Daniel was one of the first metal-
lurgical engineers hired to work in 
the steelmaker. Graduated from the 
Federal University of Ceará, the 25 
year-old young man joined CSP in 
September 2015 as a Secondary Re-
fining Analyst and has already par-
ticipated in other editions of the steel 
challenge in the student category.

According to CSP’s steel plant gen-
eral manager, Marcelo Ferraz, we 
are very proud of having someone 
representing CSP in this challenge.

The second round of the challenge 
will take place in London, on April 
11. “I am very confident and I have 
great expectations. It represents the 
achievement of a very important 
dream in my career,” said Daniel. 
The winning team will win a tro-
phy from Steel Challege-10, plus 
500 euros, an iPad and a certificate 
of participation. CSP is rooting for 
Daniel Gouveia and the steelmaker 
from Ceará to win this challenge. 
Good luck!

PROGRAMA CAPACITA TRABALHADORES 
PARA NOVAS OPORTUNIDADES

A Companhia Siderúrgica do Pe-
cém (CSP) terá um representan-
te no Steel Challenge 2016, uma 
competição internacional volta-
da a estudantes universitários 
e jovens profissionais do ramo 
da siderurgia promovida pela 
World Steel Association, entidade 
mundial do setor do aço. Daniel 
Gouveia, que atua como analis-
ta de Refino Secundário na CSP, 
integra a equipe classificada em 
primeiro lugar das Américas na 
10ª edição do desafio de aço. 
O desafio se divide em duas roda-
das. A primeira, no dia 20 de janei-
ro, foi realizada online durante um 
período de 24 horas e consistiu na 
simulação totalmente integrada 
do Refino Primário (EAF), a fim de 
produzir um determinado tipo de 
aço com o menor custo possível. 
Daniel explica que para ganhar 
a primeira etapa foi considerada 
a otimização de custos e quali-
dade de todo o processo, como a 
melhor combinação de sucatas, 
formação de escória ideal, adição 
de ferro-liga, temperatura final e 
composição química do aço.
Daniel é um dos primeiros enge-
nheiros metalurgistas contratados 
para trabalhar na siderúrgica. For-
mado pela Universidade Federal 
do Ceará, o jovem de 25 anos en-
trou na CSP em setembro de 2015 
como analista de Refino Secundá-
rio e já participou outras vezes do 
desafio na categoria estudantil. 

Para o gerente geral de Aciaria da 
CSP, Marcelo Ferraz, é um grande 
orgulho ter um representante da 
CSP neste desafio. 

A segunda rodada do desafio acon-
tecerá em Londres, no dia 11 de 
abril. “Estou bem confiante e com 
grandes expectativas. Será a reali-
zação de um sonho muito impor-
tante na minha carreira”, conta Da-
niel. A equipe vencedora ganhará 
um troféu do Steel Challegen-10, 
além de 500 euros, um Ipad e um 
certificado de participação. A CSP 
está na torcida por mais essa con-
quista do Daniel Gouveia e da side-
rurgia cearense. Boa sorte! 

EMPREGADO 
DA CSP É FINALISTA 
NO STEEL 
CHALLENGE 2016

O Complexo Industrial e Portuá-
rio do Pecém (CIPP) está trazendo 
aos municípios de São Gonçalo do 
Amarante e Caucaia perspectivas 
de crescimento econômico, mais 
empregos e oportunidades para a 
região. Em sua fase de constru-
ção, a Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP) vem oferecendo mi-
lhares de oportunidades. 
Agora está chegando o momento 
da siderúrgica entrar em opera-
ção, o que significa que as opor-
tunidades continuarão, mas com 
um perfil diferente. A Posco En-
genharia & Construção do Brasil 
(PEC) e suas contratadas encer-
rarão suas atividades, finalizando 
assim a construção da siderúrgi-
ca, e a CSP dará início à produção 
do seu produto principal: o aço. 
Desde outubro de 2015, vem sen-
do desenvolvido o Programa Ja-
nela de Oportunidades, voltado a 
trabalhadores que participaram 
da construção da CSP e fizeram 
parte dos quadros da PEC e suas 
contratadas. Até o momento, fo-

ram realizadas dez rodadas de 
oportunidades e onze oficinas de 
orientação profissional.
As rodadas e oficinas já envolve-
ram mais de 1.745 pessoas, das 
quais 932 já foram encaminha-
das para seleções de trabalho, a 
maioria em empresas da própria 
cadeia de fornecedores da CSP. O 
projeto possui quatro frentes de 
atuação: outras oportunidades; 
qualificação; educação financeira 
e empreendedorismo; e orienta-
ção profissional. 
O objetivo do Janela de Oportuni-
dades é abrir um leque de novas 
oportunidades para os trabalha-
dores e contribuir de forma efetiva 
com sua reinserção no mercado 
de trabalho. Essa ação acontece 
em parceria com a PEC, empre-
sas atuantes na implantação do 
projeto CSP, Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai-
-CE), Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae-CE) 
e Instituto de Desenvolvimento 
do Trabalho (Sine-IDT).

Desafio internacional é voltado a estudantes 
universitários e jovens profissionais do ramo 
da siderurgia

O Janela de Oportunidades é voltado a 
trabalhadores que participaram da construção 
da CSP e fizeram parte dos quadros da PEC 
e suas contratadas

CSP EMPLOYEE IS ONE OF 2016 
STEEL CHALLENGE’S FINALISTS
The international challenge is intended for university 
students and young professionals in the steel industry

Pecém Industrial and Port Complex 
(PIPC) is bringing to the cities of São 
Gonçalo do Amarante and Caucaia 
prospects for economic growth, 
more jobs and opportunities for 
the region. During its construc-
tion phase, Companhia Siderúrgica 
do Pecém (CSP) has been offering 
thousands of opportunities. 
Now that the time for the steel mill 
to start operations is coming, the 
opportunities will continue, but 
with a different profile. Posco En-
genharia & Construção do Brasil 
(PEC) and its subcontractors will 
end their activities, thus finishing 
the construction of the steel mill, 
and CSP will be able to start pro-
ducing its flagship product: steel. 
The Janela de Oportunidades (Win-
dow of Opportunities) program has 
been developed since 2015, and is 
intended for workers who partici-
pated in the construction of CSP 
and were part of the staff of PEC 
and its subcontractors. So far, the 

program offered ten rounds of op-
portunities and eleven career guid-
ance workshops.
The rounds of opportunities and 
workshops have involved more 
than 1,745 people, 932 of whom 
have been referred to job selec-
tions, mostly in companies within 
CSP’s supply chain. The project in-
cludes four areas of activity: other 
opportunities, qualification, finan-
cial education and entrepreneur-
ship, and career guidance. 
The purpose of the program is to 
offer a range of new opportunities 
for workers and effectively contrib-
ute to their reintegration into the 
labor market. This action is held in 
partnership with PEC, companies 
operating in the implementation 
of the CSP project, the National 
Industrial Apprenticeships As-
sociation (Senai-CE), the Support 
Service for Micro and Small Enter-
prises (Sebrae-CE), and the Work 
Development Institute (Sine- RTD).

PROGRAM TRAINS WORKERS 
FOR NEW OPPORTUNITIES
The Janela de Oportunidades program is intended for 
workers who participated in the construction of CSP and 
were part of the staff of PEC and its subcontractors
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Daniel foi recebido pelo CEO Sérgio Leite e pelo gerente geral de Aciaria, Marcelo Ferraz 
Daniel was welcomed by the CEO, Sérgio Leite, and the steel plant general manager, Marcelo Ferraz

“Ele é um exemplo para 
esses jovens que estão chegando 

agora no ramo da siderurgia 
aqui no Ceará. É um orgulho 

muito grande para o nosso time, 
principalmente por ver o nome 

da CSP entre grandes empresas”.

“Sempre disse para os meus 
colegas que seria campeão 
mundial e as coisas estão 

caminhando bem. Minha equipe 
e eu começamos o planejamento 

em outubro, nos reuníamos 
nos finais de semana e fomos 

conciliando o tempo livre de cada 
um”, comemora. 

“I’ve always said to 
my colleagues that I would be a 
world champion and things are 

going well. My team and I started 
planning in October. We would 

meet on the weekends and worked 
around each other’s spare time,

” he celebrates.

“He is an example for young 
people who are starting in the steel 
industry here in Ceará. Our team 
is extremely proud, especially to 
see the name of CSP among big 

companies.”

Mais de 1.700 pessoas já participaram das rodadas e oficinas
Over 1,700 people have participated in the rounds of opportunities and workshops.
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CEO RECEBE COMENDA DA ASSOCIAÇÃO 
DOS JOVENS EMPRESÁRIOS DE FORTALEZA

A Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP) foi novamente re-
conhecida pelo trabalho de em-
preendedorismo social que vem 
desenvolvendo nos municípios de 
São Gonçalo do Amarante, Cau-
caia e proximidades. 
Na solenidade de posse da nova 
gestão da Coordenação Executiva 
da Associação dos Jovens Em-
presários de Fortaleza (AJE), no 
dia 16 de fevereiro, o presidente 
da CSP, Sérgio Leite, recebeu a 
comenda de Jovem Mentalidade 
Empreendedora Social. 
A homenagem é um reconhe-
cimento ao Programa Território 

Empreendedor, que busca fo-
mentar um ecossistema de em-
preendedorismo socioeconômico 
na região por meio da mobiliza-
ção e da formação em desenvol-
vimento de negócios e educação 
financeira de jovens.
Criado em 1992, o Prêmio Jovem 
Mentalidade Empreendedora chega 
a sua 25ª edição, sendo realizado 
sempre durante a posse da coor-
denação da entidade. Na gestão 
de 2016, Thiago Nogueira Pinho 
ficará à frente da Coordenação 
Geral da AJE e Emilia Buarque 
assume a presidência do Conse-
lho Consultivo. 

AJE deu ao presidente da CSP a comenda de 
Jovem Mentalidade Empreendedora Social

Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) was once again recognized 
for the social entrepreneurship work 
that it has been developing in the 
cities of São Gonçalo do Amarante, 
Caucaia and neighboring cities. 
In the ceremony held on February 
16 by the new management of the 
Executive Coordination of the Young 
Entrepreneurs Association of For-
taleza, the CEO of CSP, Sérgio Leite, 
was awarded with the Young Social 
Entrepreneurial Mindset accolade. 
The award came in recognition of the 
Território Empreendedor Program, 

which seeks to foster a socio-eco-
nomic entrepreneurship ecosystem in 
the region through mobilization and 
training young people in business de-
velopment and financial education.
Created in 1992, the Young Entre-
preneurial Mindset Award reaches 
its 25th edition, and is always held 
during the inauguration of the 
coordination of the entity. In the 
administration for 2016, Thiago 
Nogueira Pinho will be ahead of 
the General Coordination of AJE, 
and Emilia Buarque takes over the 
chair of the Advisory Board. 

CEO RECEIVES COMMENDATION FROM THE YOUNG 
ENTREPRENEURS ASSOCIATION OF FORTALEZA
The Young Entrepreneurs Association (AJE) of Fortaleza 
awarded the Young Social Entrepreneurial Mindset accolade 
to the CEO of CSP

Thiago Pinho, coordenador geral AJE, Sérgio Leite, Ricardo Dreher, ex-coordenador AJE e Izolda Cela, vice-governadora do Estado.
Thiago Pinho, coordenador geral AJE, Sérgio Leite, Ricardo Dreher, ex coordenador AJE e Izolda Cela, vice governadora do Estado.

A CSP quer ouvir você. Conheça nossos canais de ouvidoria: 
0800 2805502 | ouvidoria@cspecem.com | www.cspecem.com
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