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  Falamos muitas vezes aqui so-
bre a desafiadora experiência de 
implantar uma usina integrada 
no Nordeste. De trazer ao Ceará 
um projeto novo, com alto in-
vestimento econômico e positi-
vos impactos ao Estado. Nesta 
edição, nossa conversa começa 
com uma notícia muito especial: 
iniciamos a nossa produção, es-
tamos produzindo placas de aço 
no estado do Ceará. Um processo 
ainda em fase de testes e melho-
ramento contínuo, que já nos en-
che de orgulho.
Há pouco mais de dois anos, as-
sumimos a presidência da CSP e, 
desde então, estamos acompa-
nhando a implantação da side-
rúrgica, celebrando cada avanço, 
cada conquista, cada desafio ul-
trapassado.”

  Em junho, tivemos uma das ceri-
mônias internas mais simbólicas 
dentro de uma siderúrgica, que é 
o acendimento do Alto-Forno. E a 
partir daí, o ciclo do aço foi sen-
do executado, tivemos a primeira 
corrida de ferro-gusa (líquido), 
o comissionamento da Aciaria e, 
finalmente, a saída da primeira 
placa. 
  Ainda há muito trabalho até al-
cançarmos nossa expectativa de 
produção, que é de 3 milhões de 
toneladas de placas de aço por 
ano. Mas estamos sempre agra-
decendo e celebrando cada fase 
concluída. Nosso sonho está se 
concretizando e isso só está sen-
do possível graças ao comprome-
timento de todos: empregados, 
governo e sociedade civil. Nosso 
agradecimento especial a todos 
os cearenses. Juntos podemos 
ainda mais!

We have time and again spoken 
about the challenging experience 
that is establishing an integrated 
mill in the Northeast; the chal-
lenge of bringing a new develop-
ment to Ceará, with high economic 
investments and positive eff ects in 
the state. This edition leads off  with 
very special news: We have begun 
production; we are producing steel 
slabs in the state of Ceará. It’s a 
process that, despite being in its 
test and continuous improvement 
phase, fi lls us with pride.
 
A little over two years, we assumed 
the Presidency of the CSP and, since 
then, we are tracking the imple-
mentation of siderúrgica, celebrat-
ing every step, every achievement, 
every challenge surpassed. One of 
the more symbolic internal cer-
emonies  that can be held within a 
steel mill came about in June – the 

Blast Furnace blow in. From there 
on out, the steel cycle was execut-
ed, with the fi rst (liquid) pig being 
cast, the hot commissioning of the 
Steel Plant, and, fi nally, the fi rst 
slab being produced.
 
There’s still much work to be done 
until we can fulfi ll our production 
expectation, that is, three million 
tons of steel slabs per year. But 
we’re always thankful for and we’ll 
celebrate each completed stage. 
Our dream is coming true, and this 
is possible only thanks to the com-
mitment shown by all: employees, 
government, and society – and we 
owe special thanks to all cearences. 
Together we can do more!

CEO SÉRGIO LEITE 
RECEBE A COMENDA 
MÁXIMA DA 
INDÚSTRIA 
O CEO da Companhia Siderúrgi-
ca do Pecém (CSP), Sérgio Leite, 
recebeu em junho a Medalha do 
Mérito Industrial 2016. A home-
nagem é a comenda máxima da 
indústria no estado e é entregue 
pela Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará (Fiec). O evento 
agraciou ainda Orlando Siquei-
ra, membro do Conselho de Ad-
ministração da OCS Mineração e 
Empreendimentos Ltda., e Rober-
to Macêdo, ex-presidente da Fiec.

No ato do recebimento da meda-
lha, pelas mãos do presidente da 
Fiec, Beto Studart, o CEO Sérgio 
Leite afi rmou: “Estou me consi-
derando um cearense e recebo 
a medalha em nome de 2,5 mil 
empregados da CSP”. 

The CEO of Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP), Sérgio Leite, was awarded in 
June the 2016 Industrial Merit Medal. This 
is the state’s highest industry commen-
dation, handed out by Ceará’s Industry 
Federation - Fiec. The event also included 
honors to Orlando Siqueira, a member 
of OCS Mineração e Empreendimentos 
Ltda’s executive board, and Roberto Ma-
cêdo, former president of Fiec.

After receiving the medal from the hands 
of Fiec President, Beto Studart, Sérgio Leite 
stated: “I feel like a cearense, and I accept 
this medal on behalf of the more than 
2,500 employees of CSP.”

His professional career is characterized 
by his participation in steel and mining 

projects in Brazil and in countries such 
as Argentina, Malaysia, and Oman, with 
Vale. He also worked at Usiminas and 
ArcelorMittal.

Born in Belo Horizonte, in the state of Mi-
nas Gerais, Leite holds an undergraduate 
degree in Metallurgical Engineering, and 
graduate degrees in Psychology, Ac-
counting, and Financial Management; 
he attended technical and management 
programs at renowned institutions like 
the IRSID, in France, the Japan Producti-
vity Center, in Tokyo, at MIT Sloan School 
of Management in the US, and at the IMD, 
in Switzerland.

CEO SÉRGIO LEITE AWARDED HIGHEST 
INDUSTRY COMMENDATIONSua trajetória profi ssional é mar-

cada por participações em pro-
jetos siderúrgicos e de minera-
ção no Brasil e em países como 
Argentina, Malásia e Omã, pela 
Vale. Também trabalhou na Usi-
minas e ArcelorMittal
 
Natural de Belo Horizonte (Minas 
Gerais), o CEO é formado em En-
genharia Metalúrgica, com pós-
-graduação em Psicologia, Con-
tabilidade e Gestão Financeira. 
Participou de cursos técnicos e 
de gestão em instituições reno-
madas, como IRSID, na França; 
Instituto de Produtividade do Ja-
pão, em Tóquio; na Sloan School 
of Management do MIT, nos EUA; 
e no IMD, na Suíça.

A medalha foi entregue pelo presidente da FIEC, Beto Stuadrt, e pelo empresário 
Fernando Cirino.
The medal was handed out by FIEC president, Beto Studart, and business man Fernando 
Cirino. 
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SIDERÚRGICA COMEÇA A PRODUZIR AS 
PRIMEIRAS PLACAS DE AÇO
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Após quatro anos de construção, 
a Companhia Siderúrgica do Pe-
cém concretizou, no mês de ju-
nho, a produção das primeiras 
placas de aço.  Por ano, a CSP 
terá capacidade de produção de 
3 milhões de toneladas de placas 
de aço que serão exportadas.

Para que as placas sejam 
produzidas, o ferro-gusa líquido 
(produzido no alto-forno) passa 
por  um pré-
-tratamento que, 
primeiramente, 
retira o enxofre 
do ferro-gusa. A 
próxima etapa é 
no convertedor, 
onde o ferro lí-
quido começará a 
ser transformado 
em aço, por meio 
da retirada do 
carbono. 

Após esses processos, o aço lí-
quido é encaminhado para o lin-
gotamento contínuo, etapa final 
da produção das placas. Nesta 
planta acontece a transforma-
ção do aço líquido em produtos 
semiacabados sólidos (placas) 

nas dimensões especificadas 
pelo cliente. Cada placa produzi-
da pela siderúrgica tem largura 
de 1.270 mm, espessura de 250 
mm, comprimento de 8880 mm 
e pesa 22 toneladas. 

O lingotamento contínuo é base-
ado no vazamento vertical do aço 
líquido dentro de um molde de 
cobre refrigerado a água, aberto 
no topo e na base. O calor é re-

tirado do aço du-
rante a passagem 
deste material 
pelo molde, for-
mando-se assim 
uma pele sólida 
externa ao veio 
de aço com resis-
tência suficiente 
para conter o aço 
líquido. Após a 
saída do molde, 

o material passa a sofrer pres-
são do peso da coluna vertical 
de aço, um conjunto de supor-
tes define a espessura e largura 
da placa. Por fim, há o corte da 
placa conforme especificação do 
comprimento do produto final.   

After four years in construction, 
Companhia Siderúrgica do 
Pecém completed, in June, 
the production of the first 
steel slabs. CSP will have the 
capacity to produce 3 million 
tons of slabs per year for 
export.

To produce the slabs, liquid 
pig iron (produced in the blast 
furnace) undergoes a pre-
treatment that first removes 
sulfur from it. The next stage 
is the converter, where the 
liquid iron will start being 
transformed into steel with 
the removal of carbon content.

After these processes, liquid 
steel is sent to the continuous 
casting plant, the final 
stage of production of the 
slabs. There, the liquid steel 
is transformed into semi-
finished solids (slabs) with the 
specified measurements. Each 
slab produced by the mill is 
1270 mm wide, 250 mm thick, 
and 8880 mm long, weighing 
22 tons.

Continuous casting works as 
liquid steel is tapped into a 
water-cooled copper mold 
with openings at the top and 
bottom. Heat is taken from the 
steel when the material goes 
through the mold, resulting in 
a solid layer outside the shaft 
that is resistant enough to 
contain the liquid steel. After 
coming out of the mold, the 
material is pressured by the 
weight of the vertical column, 
and a set of supports defines 
the thickness and length of 
the slab. Finally, the slab is 
cut up as specified.

CSP BEGINS PRODUCING 
FIRST STEEL SLABS

Após passar pelo controle de qualidade, as placas serão levadas para o porto 
do Pecém onde seguirão para os destinos finais.  The implementation project was 
established on April 16, 2008.
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CERIMÔNIA CELEBRA AQUECIMENTO 
DO ALTO-FORNO
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So that the first steel slabs could start 
being produced, the blast furnace 
started operations in May. An internal 
ceremony that gathered shareholders 
and employees celebrated this impor-
tant step toward the beginning of the 
operation of the equipment, which 
has a yearly production capacity of 
3,128,000 tons of liquid pig iron.

The CEO of CSP, Sérgio Leite, highli-
ghted the importance of the event 
to CSP and to Ceará’s industry as a 
whole. “This is a very special moment 
for all those who have contributed in 
one way or another so that today we 
could reach this important stage of 
commissioning.”

For the vice president of Posco, In-
-Hwa Chang, CSP is to leverage pro-
ductivity very soon. “During the test 
period, the company contributed with 

its experience and technology, which 
were fundamental to ensure a sta-
ble operation during line production. 
With the current progress, we expect 
CSP to hit 100% of the production ca-
pacity by the end of the year.”

Dongkuk’s vice chairman and CEO, 
Sae-Wook Chang, remembered how 
he made a promised, when he first vi-
sited the location 15 years ago, to de-
liver one of the world’s most modern 
steel mills. “Being present at this ce-
remony today means we’ve honored 
our word, with the fundamental con-
tribution of the other shareholders, 
Vale and Posco. From here on out, we 
hope that CSP will be a sustainable 
and profitable company that brings 
benefits to not only the shareholders 
but society as a whole, and even all 
throughout Brazil.”

Para que as primeiras placas de aço 
começassem a ser produzidas, o al-
to-forno entrou em operação, ainda 
no mês de maio. Uma cerimônia 
interna, reunindo acionistas e em-
pregados, celebrou esse importante 
passo para o início da operação do 
equipamento, que tem capacidade 
de produção de até 3.000.000 tone-
ladas de ferro-gusa líquido por ano. 

O CEO da siderúrgica, Sérgio Leite, 
ressaltou que a importância des-
te marco é histórica – não apenas 
para a CSP, mas para a indústria 
cearense como um todo. “Este é 
um momento muito especial para 
todos que contribuíram de alguma 
forma para chegarmos, hoje, nesta 
importante etapa de início da ope-
ração. ”
 
Para o vice-presidente da Posco, In-
-Hwa Chang, a CSP vai alavancar 
a produtividade em pouco tempo. 
“A Posco contribuiu com sua expe-

riência e tecnologia neste período 
de testes, que foi fundamental para 
garantir um funcionamento estável 
durante a produção em linha. Com 
o progresso atual, esperamos atin-
gir 100% de capacidade produtiva 
na CSP até o final do ano.”
 
Já o vice-chairman e CEO da Don-
gkuk, Sae-Wook Chang, lembrou 
que esteve no terreno 15 anos atrás 
e fez a promessa, que está sendo 
cumprida, de entregar uma das 
mais modernas usinas siderúrgicas 
do mundo. “Estar nesta cerimônia 
é uma honra e uma satisfação pela 
palavra cumprida, inclusive com a 
contribuição fundamental dos ou-
tros acionistas, Vale e Posco. Daqui 
para frente, esperamos que a CSP 
seja uma empresa sustentável, que 
produza lucro e traga benefícios 
não apenas para acionistas, mas 
para a sociedade como um todo e 
até para todo o Brasil. ”

CEREMONY CELEBRATES BLAST FURNACE BLOW IN

Saiba mais: Para que aconteça a produção do ferro-gusa líquido, 
a coqueria e sinterização também iniciaram suas produções, ainda 
no mês de maio. A coqueria é responsável por transformar o carvão 
mineral em coque, e a sinterização transforma o minério de ferro 
e outros fundentes em pelotas de sínter. Após estas produções, o 
coque e o sínter são carregados no topo do alto-forno e aquecidos 
a uma temperatura de 1.600C durante, aproximadamente, 6 horas.
Depois de aquecido, o alto-forno funciona 24 horas por dia durante 
15 anos.

Learn More: For the production of pig iron to take place, the coke 
and sinter plants also started production in May. The coke plant 
is responsible for transforming coal into coke, and the sinter plant 
transforms iron ore and other fluxing agents into sinter pellets. After 
this stage, the coke and the sinter are charged into the furnace top 
and heated to 1,600 °C for approximately 6 hours. Following the blow 
in, the blast furnace operates 24/7 over 15 years.
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EMPREGADOS FAZEM HISTÓRIA 
EMPLOYEES MAKE HISTORY
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“Estou 100% segura da minha ativi-
dade. Sou responsável pela limpeza 
de gás, refrigeração e carregamento
do forno”. Dayse Maia - operadora

“I’m 100% safe with my activity. My 
duties are cleaning gas, refrigerating 
and charging the furnace,” Dayse
Maia - operator.  

“People try to grasp the magnitude of all of this is, 
but can’t. The amount of joy and responsibility are 
enormous,” Samuel Áquila  - operator 

 “Being part of this process from the very beginning, 
helping with the fi nal preparation phase and the 
beginning of operation is something that’s very im-
portant to me,” Jonathan Toff ano – operator 

“A gente tenta imaginar a grandiosidade desse mo-
mento (início da operação do alto-forno), mas não 
consegue. O prazer e a responsabilidade são imen-
sos”, Samuel Áquila - operador

“Fazer parte deste processo desde o início, aju-
dando a fi nalizar a fase de preparação e iniciar a 
operação, é algo muito importante para minha 
carreira profi ssional”, Jonathan Toff ano - operador
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As comemorações do Mês do Meio 
Ambiente, que estendem a celebra-
ção do Dia Mundial do Meio Am-
biente (dia 5) a todo o mês de junho, 
já são parte importante do calendá-
rio oficial da Companhia Siderúrgica 
do Pecém (CSP). Ocasião de pro-
pagar ainda mais o compromisso 
ambiental do empreendimento, a 
programação de 2016 contemplou 
atividades dentro e fora da empresa. 

Como parte das trocas promovidas 
pelo Programa de Diálogo Social e 
pelo Programa de Educação para a 
Sustentabilidade (PES), a CSP pro-
moveu uma programação externa 
na Taíba, Caucaia e Pecém. A mais 
importante data do calendário am-
biental foi mote de uma série de 
atividades com o objetivo de colocar 
em pauta os desafios ambientais do 
momento e despertar o senso de 
responsabilidade nos presentes.

Por meio do PES, foi realizada uma 
série de ações com diversos parcei-
ros: no dia 4, palestra ‘Reciclando 
Ideias’ (UFC) e mutirão de limpeza 
das praias, na Taíba; dia 6, palestra 
‘Mudanças Climáticas’ (UFC), na 
Secretaria de Educação (Seduc) de 
Caucaia; dia 9, palestra ‘Influência 
do ciclo da água na vida das popu-
lações’ (UFC), na Estação Ecológi-
ca do Pecém; e no dia 10, palestra 
‘Tratamento de efluentes residuais: 
alternativas ecológicas para o reuso 
de águas (UFC), também na Estação 
Ecológica do Pecém. 

Para os empregados, a programação 
do Mês do Meio Ambiente foi oficial-
mente aberta no dia 3, com pales-
tra ministrada pelo jurista Ricardo 
Carneiro sobre “Direito Ambiental: 
Desafios e Oportunidades para o 
start up da CSP”. A programação se 
estendeu até o dia 19,  sendo reali-
zadas, entre outras ações, mais duas 
palestras: Educação Ambiental (As-
sociação Caatinga) e Reciclagem e 
Energia Elétrica (Ecoelce). 

A Associação Caatinga fez um relato 
sobre o sucesso e os desafios de sua 
iniciativa, complementado por expo-
sição. Na ocasião, também entregou 
à CSP o certificado de empreendi-
mento “Protetor da Natureza”, pela 
adoção de uma área de preservação 
ambiental de seis hectares da reser-
va Natural Serra das Almas, próximo 
à divisa do Ceará e Piauí.

Representantes da Companhia Elé-
trica do Estado do Ceará (Coelce) 
apresentaram em detalhes o Eco-
elce, programa que propõe a troca 
de material reciclável por descontos 
na fatura de energia. Eles também 
aproveitaram a ocasião para ca-
dastrar empregados da siderúrgica 
no projeto, para o qual a CSP fez a 
entrega de 460 kg de aço e 340 de 
papelão, totalizando 800 kg de reci-
cláveis, cujo bônus foi doado para a 
Associação das Famílias do Pecém 
(Asafap).

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL MARCA 
O DIA DO MEIO AMBIENTE 

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

The celebrations for the Environ-
ment Month in June, due to the 
World Environment Day on the 5th, 
are already an important part of 
Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP)’s official calendar. To promo-
te the company’s environmental 
commitment even further, the 2016 
schedule included activities both 
inside and outside the company.

As part of the exchange boosted by 
the Social Dialogue Program and 
the Education Program for Sustai-
nability (EPS), CSP held external 
activities in Taíba, Caucaia, and 
Pecém. The most important date in 
the environment calendar was the 
theme of numerous activities with 
the purpose of raising attendees’ 
awareness about current environ-
mental challenges and their sense 
of responsibility.

Through EPS, a series of actions 
were held with many associates: 
on the 4th, a lecture, “Recycling 
Ideas” (UFC), and a community 
effort to clean up beaches in Taí-
ba; on the 6th, a lecture, “Climate 
Changes” (UFC) at Caucaia Edu-
cation Department (Seduc); on 
the 9th, a lecture, “The influence 
of water cycle over populations” 
(UFC) at Pecém Ecological Sta-
tion; and on the 10th, a lecture, 
“Sewage treatment: eco-friendly 
alternatives for reusing water” 

(UFC), also at Pecém Ecological 
Station.

For employees, the activities began 
on the 3rd, with the lecture delive-
red by jurist Ricardo Carneiro on 
“Environmental Law: Challenges 
and Opportunities for the CSP start 
up.” The schedule was extended 
through the 19th, with two other 
lectures, “Environmental Educa-
tion” (Associação Caatinga), and 
“Recycling and Electric Power” 
(Ecoelce), among other activities.

Associação Caatinga gave an ac-
count of its success and challenges, 
along with an exhibit. At the op-
portunity, they also presented CSP 
with a “Nature Protection” certifi-
cate for sponsoring of the 6-hecta-
re conservation area Serra das Al-
mas, near the Ceará-Piauí border.

Representatives from Companhia 
Elétrica do Estado do Ceará (Coel-
ce) also did a detailed presentation 
concerning the Ecoelce, a program 
that offers discounts on electricity 
bills in exchange for recycling ma-
terials. They also took the oppor-
tunity to sign employees up in the 
project, to which CSP delivered 460 
kg of steel, and 340 kg of cardbo-
ard, totaling 800 kg of recyclable 
materials, and the resulting bonus 
was donated to the Families Asso-
ciation of Pecém (Asfap)

SPECIAL PROGRAMMING MARKING THE DAY 
OF THE ENVIRONMENT  

Palestra para líderes CSP e mutirão de limpeza na praia da Taíba 
Lecture for CSP leaders and joint effort of cleaning in Taíba beach
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A Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) e a Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Social do Governo 
do Estado do Ceará (STDS-CE) as-
sinaram um Termo de Cooperação 
Técnica que ofi cializa e amplia par-
ceria para realocação de trabalha-
dores da obra. Inserida no Programa 
Janela de Oportunidades (PJO), ini-
ciativa mantida pela CSP desde ou-
tubro de 2015, a atividade do Sistema 
Nacional de Emprego/Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho (Sine/
IDT), ao lado da ZPE, deve acelerar 
a recolocação de trabalhadores no 
mercado, além de otimizar o fl uxo 
de serviços da unidade do Sine no 
Pecém, promovendo orientação pro-
fi ssional e direcionamento de opor-
tunidades aos profi ssionais.

Além de tratar da recolocação pro-
fi ssional por meio de quatro frentes 
de atuação, o PJO oportuniza a sin-
tonia entre a curva de desmobili-
zação da obra, decorrente de sua 
conclusão, e a ascensão das opor-
tunidades e vagas na cadeia que se 
desenvolve para a fase de operação 
da CSP – como novos fornecedores 
ou empresas que tratam e revendem 
derivados da produção do aço.

De acordo com Erasmo Pereira, ge-
rente geral de Sustentabilidade e 
Competitividade da CSP, “a parceria 
com a STDS é muito importante e 
tem um signifi cado especial para a 
CSP. A questão da desmobilização 
da obra é muito séria e está presente 
no nosso planejamento desde que 
se pensou esse projeto. A parceria 
da CSP com a STDS, Sebrae, Senai 
e Sine/IDT vem se consolidar para 
facilitar, e muito, o nosso projeto, que 
visa também à realocação de traba-
lhadores desmobilizados por meio 
de aprimoramento de sua qualifi ca-
ção para outras oportunidades que, 
com certeza, vão aparecer. ”

Em funcionamento desde outubro 
de 2015 e programado para seguir 
até o fi nal de 2016, o PJO já realizou 
28 Ofi cinas de Orientação Profi ssio-
nal com 92,4% de satisfação entre 
os participantes (dados de junho de 
2016). Além disso, o PJO disponibili-
zou 3.259 vagas e conquistou a ad-
missão de 1.180 profi ssionais entre 
empresas contratadas para a fase 
de operação da CSP e empresas da 
região do CIPP (dados até maio de 
2016, do Sine/IDT - SGA, Caucaia, 
Paracuru e Pecém).

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

Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) and the Social Development 
and Labor Department of the Sta-
te of Ceará (STDS-CE) signed a Te-
chnical Cooperation Agreement to 
seal and expand the placement of 
employees who worked in the buil-
dup of the mill. As a part of Op-
portunity Window Project (OWP), 
maintained by CSP since October 
2015, the work carried out by Sine/
IDT (National Employment Sys-
tem/Labor Development Institute) 
near ZPE, in addition to speeding 
up the placement of workers into 
the job market, optimize the fl ow of 
services in the Sine unit at Pecém, 
providing professional guidance 
and opportunities to the professio-
nals.

Besides dealing with professional 
placement on these fronts, the 
OWP bridges and reconciles the 
work demobilization curve and the 
increase of positions and opportu-
nities in the chain that leads into 
CSP’s operation phase – such as  
new suppliers or companies that 
deal in and resell steel production 
by-products.

According to Erasmo Pereira, gene-
ral manager of Sustainability and 
Competitiveness of CSP, “the par-
tnership with STDS is very impor-
tant and particularly meaningful 
for CSP. The issue of demobilization 
is very serious and it’s been inclu-
ded in our plans since this project 
was thought up of. By partnering 
up with STDS, Sebrae, Senai, and 
Sine/IDT, CSP can improve, by a 
large amount, its Opportunity Win-
dow Project, which also aims to 
bring back demobilized workers by 
improving their qualifi cations for 
other opportunities that will cer-
tainly show up.”

Running since October 2015, and 
scheduled to last until late 2016, 
the OWP has held 28 Professional 
Guidance Workshops, with a satis-
faction rate of 92.4% among parti-
cipants (data from June 2016). Fur-
thermore, the project opened 3,259 
positions and helped the admission 
of 1,180 professionals, between 
companies hired for CSP’s opera-
tion phase and the IPCP (as of May 
2016, according to SINE/IDT - SGA, 
Caucaia, Paracuru, and Pecém).

CSP E GOVERNO DO 
CEARÁ AMPLIAM 
PROJETO DE 
RECOLOCAÇÃO 
PROFISSIONAL

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMETLOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

CSP AND CEARÁ EXPAND PROFESSIONAL 
PLACEMENT PROJECT

Linhas de atuação do PJO
Lines of action to OWP

Outras Oportunidades
O Ceará está em pleno 

desenvolvimento. Outras 
empresas estão se instalando 
no Estado, principalmente no 

Complexo Industrial e Portuário 
do Pecém. O projeto Janela de 

Oportunidades vai buscar as 
vagas de trabalho e divulgá-las, 

para facilitar a recolocação no 
período de desmobilização das 

obras da CSP.

Qualificação
Quanto mais aprendemos, 
mais oportunidades se 
abrem. Serão divulgados 
cursos de capacitação 
profissional em várias 
áreas, ampliando as 
possibilidades de 
recolocação.

Orientação Profissional
As possibilidades de futuro 
são muitas, principalmente 
para quem trabalha num 
grande projeto como a CSP e 
aprendeu muito nos últimos 
anos. Serão realizadas 
palestras de orientação 
sobre os caminhos que você 
pode trilhar e oportunidades 
que poderá construir, 
seja participando de 
capacitações, concorrendo a 
vagas em outras empresas 

Educação Financeira e 
Empreendedorismo

Quem nunca sonhou em 
ser seu próprio patrão? 

Isso pode ser possível para 
você, tanto na região de São 
Gonçalo e Caucaia, que está 

crescendo muito, quanto 
na sua terra natal, caso 

você não seja daqui. Serão 
realizadas oficinas sobre 

empreendedorismo 
e educação financeira. 
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PRIMEIROS CEARENSES FORMADOS PELO 
SENAI RECEBEM CERTIFICAÇÃO 

No dia 22 de junho, a área da Co-
queria celebrou mais um gran-
de marco: a entrega dos certifi-
cados de conclusão do processo 
de qualificação dos operadores 
que passaram pelo Programa 
de Qualificação Profissional, em 
parceria com o Senai, aos 65 
jovens trainees que agora são 
operadores de Coqueria.

Com idade variando de 18 a 24 
anos, os jovens receberam o 
aval de seus “padrinhos” e su-
pervisores para operar sozinhos 
em cada equipamento designa-
do e já estão integrados ao tra-
balho em turnos. 

Segundo o gerente geral de 
Redução, Juarez Sigwalt, “estes 
jovens foram escolhidos não 
somente por sua vontade e ca-
pacidade para aprender muito e 
rápido, mas por sua determina-
ção para mudar de vida e cres-
cer em uma profissão. ”Ele ain-
da fez questão de destacar que, 
quando chegaram à CSP, em 
agosto de 2015, eles puderam 
ver os equipamentos montados 
do zero, e até por dentro, “coisa 
que talvez nunca mais possam 
na vida, e que muitos profis-
sionais mais experientes nunca 
tiveram ou terão oportunidade. 
Ao participar do comissiona-

mento frio e agora a quente, vo-
cês viram a usina ganhar vida, 
mas também foram vocês que 
deram vida à CSP”.  

Presente à cerimônia, o CEO 
da CSP, Sérgio Leite, lembrou 
a todos a responsabilidade no 
cumprimento à risca do lema 
que resume as funções de um 
operador: “cumprir o padrão e 
relatar anomalias”. Segundo 
o CEO, “investimos em vocês 
e confiamos que seguirão as 
orientações para sua própria 
segurança e que tratarão dos 
equipamentos como se fossem 
seus”. O CEO destacou ainda 
o compromisso da CSP com 
os novos funcionários. “Esse 
compromisso é de duas mãos 
e estamos construindo e con-
solidando esta empresa com a 
ajuda de vocês”, concluiu.

Entre os novos operadores da 
CSP, Wanderson Pereira Pon-
tes, morador de Caucaia, afirma 
que esta foi sua primeira capa-
citação profissional concluída. 
“Esta foi uma excelente oportu-
nidade, que veio na hora certa, 
pois quando eu soube estava 
desempregado. Fico feliz em 
ajudar a CSP a crescer e quero 
crescer junto com ela”, afirma. 

On June 22, the Coke area cele-
brated another milestone: the 
65 young trainees received their 
training certificates after com-
pleting the Professional Training 
Program, held in association with 
Senai, and became full operators 
at the Coke Plant.

With ages ranging from 18 to 24, 
the young men received the green 
light of their “mentors” and su-
pervisors to operate each piece of 
equipment on their own, and have 
already integrated shift work.

According to the Ironmaking ge-
neral manager, Juarez Sigwalt, 
“these young men and women 
were chosen not only for their 
desire and ability to learn things 
fast, but also for their determi-
nation to change their lives and 
evolve professionally.” 

He also highlighted the fact that, 
when they first arrived at CSP, in 
August 2015, they got to see the 
equipment being put together 
from scratch, “something that 
you might not ever see again and 
that even many of the more ex-
perienced professionals never got 
and will never get a chance to 

see. Being part of both the cold 
and the hot commissioning me-
ans that you saw the mill gain 
life, but you were also the ones to 
give life to CSP.” 

Also present in the ceremony, the 
CEO of CSP, Sérgio Leite, reminded 
everyone that it’s very important 
they respect the operator’s code: 
“comply with standards and re-
port anomalies.” According to 
him, “we’ve invested in you, and 
we trust that you’ll follow the sa-
fety recommendations and that 
you’ll care for the equipment as if 
it were your own.” He also stres-
sed CSP’s commitment to the new 
employees. “This is a two-way 
commitment, and we’re building 
up and making this company 
stronger with your help,” he con-
cluded.

One of the new operators, Wan-
derson Pereira Pontes, a resident 
of Caucaia, says this was the first 
professional training program he 
completed. “That was an excel-
lent opportunity that came at the 
right time, because I’d found my-
self unemployed. I’m glad to help 
CSP grow, and to grow along with 
it,” he said.

FIRST OPERATORS FROM CEARÁ FORMED 
BY SENAI RECEIVE CERTIFICATION 

Os novos operadores passaram três meses em treinamento até receberem o certificado. 
The new operators underwent 3 months of training before receiving their certificates.

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