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Nesta edição, o CSP News trata 
de dois marcos históricos para 
nossa siderúrgica e para a in-
dústria cearense: a expedição das 
primeiras placas para o Porto do 
Pecém e quatro navios embar-
cados.  Mesmo ainda em comis-
sionamento, expusemos nosso 
potencial ao produzir 320 mil to-
neladas em placas de aço de alta 
qualidade. Apenas uma amostra 
do que vem por aí.

Também veremos um pouco do 
que está acontecendo no Progra-
ma Ideia da Gente, que já divulga 
a lista dos 12 projetos aprovados 
e demonstra um pouco dos ru-
mos da iniciativa e do crescimen-
to deste investimento.

A novidade deste 3º Ciclo do Ideia 
da Gente é a parceria que a CSP 
firmou com a empresa Phoenix. 
Ela apoiará um projeto que par-
ticipou da seleção realizada pela 
siderúrgica. Assim, serão 12 pro-
jetos contemplados neste ano.

Saberemos um pouco mais sobre 
importantes iniciativas da CSP no 
âmbito da capacitação industrial, 
dentro e fora da planta - entre 
elas, a certificação de operadores 
do pátio de matérias-primas e da 
planta de Sinterização.

Sempre contribuindo e incenti-
vando a qualificação profisisonal, 

dentro da usina e para aqueles 
que pretendem fazer parte deste 
time, tivemos duas importantes 
conquistas: certificação de novos 
operadores do Pátio de Matérias-
-Primas e da Sinterização, bem 
como a formação de novos me-
cânicos industriais no 1º curso do 
Programa Janela de Oportunida-
des (PJO) - voltado para desmo-
bilizados da obra.

Esta edição registra também a 
inauguração, por parte do Gover-
no do Estado do Ceará, de impor-
tantes equipamentos que servem 
à CSP, em cerimônia oficial no 
Porto do Pecém: a esteira trans-
portadora e o descarregador de 
minério de ferro. 

Tais estruturas são importantís-
simas em nossa operação e uma 
demonstração fundamental da 
parceria com o poder público.

Em referência ao Dia dos Pais, 
celebrado em agosto, não po-
díamos deixar de tratar de duas 
pessoas que contribuem com 
seu trabalho, dia após dia, para o 
crescimento desta empresa. 

Pai e filho siderurgistas, parcei-
ros na vida e no trabalho. 

Boa leitura.

This issue of CSP News takes our 
readers through two milestones for 
our mill and for the industry: the 
dispatch of the fi rst slabs to the Port 
of Pecém and the four ships we’ve 
already loaded. Though still at the 
commissioning stage, we were able 
to demonstrate the potential of 
our mill, producing and delivering 
320,000 tons of high quality steel 
slabs – just a glimpse of what’s to 
come.

You will also read about some of the 
things going on with Ideia da Gente, 
“Our Idea,” program, with a list of 12 
pre-selected projects, showing the 
direction the program is taking and 
how much it has grown. 

New to the program and the 3rd 
Cycle is the partnership CSP entered 
into with Phoenix. This company 
will support two projects that were 
part of the selection process – hence 
bringing the total number of projects 
included this year to 12. 

We’ll learn a bit more about impor-
tant industrial education initiatives 
organized by CSP both within and 
outside the plant, such as the certi-
fi cation of raw materials yard and 
sinter plant operators. 

Always encouraging and promot-
ing professional education for our 
people and for those who want to be 
part of our team, we achieved two 
important milestones: the certifi ca-
tion of new Raw Materials Yard and 
Sinter Plant operators, and the new 
industrial mechanics who completed 
the 1st course held by our Window 
of Opportunities Program (WOP), 
geared towards workers who took 
part in the construction of the mill. 

Also recorded in this issue is the offi  -
cial ceremony held by the Ceará State 
Government at the Port of Pecém 
to inaugurate two very important 
pieces of equipment to CSP: the belt 
conveyor and the iron ore unloader, 
backbones of our operation. 

This equipment is crucial for our op-
eration, and it represents the solid 
partnership we have with the gov-
ernment.

With August being the month when 
we celebrate Father’s Day, we couldn’t 
leave out a story of two people who 
work hard, day after day, to see this 
company grow. 

Father and son, both steelworkers, 
partners in life and partners at work. 

Enjoy. 

Quando a nova geração se espe-
lha nos mais velhos para trilhar 
um mesmo caminho, o vínculo 
entre pais e fi lhos pode ser forte 
como o aço, ultrapassando a vida 
familiar e chegando até a profi s-
sional. E na CSP não poderia ser 
diferente. 

A extrema atenção, os aspectos 
de segurança e de produtividade 
do trabalho na siderurgia atra-
íram o paulista de São Vicente 
Enilton Nunes, 52 anos, à CSP. 

Com experiência de mais de 25 
anos como técnico em metalur-
gia, o pai inspirou o fi lho, Rafael 
Nunes, de 28, a também seguir 

When a younger generation looks 
up to their elders and decides to 
follow in their footsteps, the bond 
between a father and his children 
can become as tough as steel, 
transcending family life and aff ec-
ting their careers. CSP is no excep-
tion to this.

The extreme concentration, the sa-
fety aspects, and the productivity 
associated with steelmaking are 
what attracted Enilton Nunes, 52, 
to CSP. 

With over 25 years of experience 
as a metallurgical technician, Mr. 
Nunes ended up inspiring his son 
Rafael Nunes, 28, ...to join the in-

dustrial sector as a logistics tech-
nician – father and son, together in 
their professions.

Moving north to Ceará all the 
way from São Paulo, they are 
more than coworkers, they’re 
best friends. “Our hobbies are wa-
tching Santos matches, playing 
videogames, and getting some 
drinks. We’re always together,” 
Rafael tells us.
 
Examples of affi  nity like this 
demonstrate how parents can 
infl uence their children, cons-
tructively, to seek personal and 
professional achievement.

o ramo industrial, como técnico 
em Logística. São pai e fi lho jun-
tos também na profi ssão.

Eles saíram de São Paulo de mu-
dança para o Ceará. Mais do que 
colegas de trabalho, são como 
melhores amigos no fi nal de se-
mana. “Nosso hobby é acompa-
nhar os jogos do Santos, jogar 
vídeogame e fazer happy hour. 
Sempre estamos juntos”, ressalta 
Rafael.
 
Exemplos de afi nidade como 
este demonstram como os pais 
podem infl uenciar os fi lhos, de 
maneira construtiva, a buscar 
realização pessoal e profi ssional.
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STRONG FATHER-SON BONDS AT CSP

OS FORTES LAÇOS 
FAMILIARES NA CSP

Pai e filho unidos pela siderurgia 
Father and son united by the iron and steel industry
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PROGRAMA IDEIA DA GENTE 
SELECIONA ENTIDADES
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A segunda etapa do Ciclo 3 do 
Programa Ideia da Gente foi ini-
ciada. Doze projetos concebidos 
pelas próprias comunidades vizi-
nhas da CSP foram selecionados 
para receber aporte financeiro, 
sendo que um deles será apa-
drinhado pela empresa Phoenix. 
Todas as lideranças serão capa-
citadas e receberão consultoria 
continuada, de forma a estimular 
o desenvolvimento social da re-
gião.

Em breve serão iniciadas as ati-
vidades de suporte e monito-
ramento dos projetos, além de 
capacitação e formação dos res-
ponsáveis em gestão de projetos 
sociais. 

Empoderar e agir são palavras-
-chave nesta iniciativa. Na etapa 
que se segue, as entidades terão 

um mês para separar toda a do-
cumentação necessária para a 
assinatura do termo de parceria 
a ser celebrado com a CSP em 
um evento previsto para o mês de 
outubro.

Divididos em cinco projetos de 
Caucaia e cinco de São Gonçalo 
do Amarante, seis deles são vol-
tados ao empreendedorismo e 
os quatro restantes com foco em 
educação.

O Ideia da Gente distribuirá o 
investimento em quatro linhas: 
meio ambiente (um projeto); ge-
ração de emprego e renda (sete 
projetos); cultura (um projeto); e 
esporte e lazer (três projetos). 

Confira os projetos selecionados 
no quadro abaixo:

The second step of the cycle 3 of 
the Idea da Gente program has 
begun. Twelve projects conceived 
by the communities around CSP 
were selected to receive fi nancial 
support, one of them being spon-
sored by the company Phoenix. 
All the leaders will be trained and 
receive continuous consulting in 
order to stimulate social develop-
ment in the region.
 
Soon, as other activities to sup-
port and monitor the projects are 
initiated, the persons in charge of 
the projects will be given training 
and receive education in social 
project management. 

Empowerment and action: are 
the core of this initiative. 
In the next stage, the entities will 
have one month to procure all the 
documentation required for sign-
ing a partnership agreement with 
CSP in an event expected to occur 
in October.

Five of the projects originate from 
Caucaia, and fi ve from São Gon-
çalo do Amarante; six are geared 
towards entrepreneurship while 
the remaining four are focused 
on education. 

Ideia da Gente is to distribute in-
vestments among four fronts: en-
vironment (one project), job and 
income creation (seven projects), 
culture (one project), and sports 
and leisure three projects 

Here are the selected projects:
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IDEIA DA GENTE PROGRAM 
SELECTS ENTITIES

Criado em 2013 nos moldes de 
um edital de apoio a projetos so-
ciais, o Ideia da Gente tem como 
objetivo dar as ferramentas ne-
cessárias para permitir a parti-
cipação efetiva das comunidades 

Mimicking the format of public 
bids, Idea da Gente was created 
in 2013 to support social projects, 
providing neighboring communi-
ties with the means to act as a par-
ticipating agent in the sustainable 

development of the region. This 
means the program supports proj-
ects conceived and executed by the 
community itself to the benefi t of 
its members. 

vizinhas à CSP no processo de 
desenvolvimento sustentável da 
região. Ou seja, o programa apoia 
projetos pensados e realizados 
pela própria comunidade para 
benefício dos moradores.  

ENTIDADE / ENTITY /PROJECT
Associação dos Moradores do Morro do Chapéu Usina de Beneficiamento de Casca de Coco Verde

Esporte para Todos

Reflorestar e Reflorescer com Saúde

Nutry Polpas

Tecendo Vidas

Pracaju

Caroá

Cumbuco nas Ondas do Rádio

Taib’Art

Transformando Vidas

Vida em Movimento

Parada Cultural (Supported by Phoenix) 

Morro do Chapéu Residents Association

Associação de Surf da Praia do Icaraí
Icaraí Beach Surf Association

Centro Espírita Beneficente União do Vegetal  (Núcleo Fortaleza)
União do Vegetal Spiritualistic Charity Center – Fortaleza Group

Lar Fabiano de Cristo – Casa Fernando de Melo
Fabiano de Cristo – Fernando de Melo UnitFabiano de Cristo – Fernando de Melo UnitF

Associação de Desenvolvimento Comunitário Baixa das Carnaúbas
Baixa das Carnaúbas Communitarian Development Association

Agência de Desenvolvimento Econômico Local (ADEL) 
Local Economic Development Agency

Colônia dos Pescadores, Profissionais Artesanais e Aquicultores de Caucaia
Caucaia’s Fishermen, Artisans & Aquaculturists ColonyCaucaia’s Fishermen, Artisans & Aquaculturists ColonyC

Conselho Comunitário da Taíba (CCT)
Taíba Communitarian CouncilTaíba Communitarian CouncilT

Associação das Famílias do Pecém (ASFAP)
Pecém Families AssociationPecém Families AssociationP

Associação dos Moradores de Parada e Adjacências
Parada and Region Residents Association

 Associação dos Moradores de Acende Candeia de Baixo
Acende Candeia de Baixo Residents Association

Associação Comunitária Boa Esperança dos Moradores da Lagoa do Desterro e Adjacências 
Boa Esperança Communitarian Association of Lagoa do Desterro & Area Residents
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CSP INICIA EXPEDIÇÃO 
DE PLACAS AÇO
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CSP BEGINS DISPATCHING STEEL SLABS

4 CSP NEWS  

A Companhia Siderúrgica 
do Pecém (CSP) iniciou suas 
exportações no mês de agosto, 
com quatro navios embarcados 
em um pouco mais de um 
mês de operação. A produção 
alcançou 320 mil toneladas 
de placas de aço no dia 15 de 
setembro e a nossa expectativa 
é chegar a 1 milhão e 60 mil 
toneladas de placas de aço até 
o final deste ano.

Com dimensões variando de 
220mm a 11.800mm, as primeiras 
placas de aço da CSP para 
exportação serão utilizadas no 
processo de laminação a quente.

Durante a cerimônia interna de 
expedição da primeira placa, 
Dong Ho Kim, diretor Operacional 
da CSP, destacou o componente 
nacional da produção. “A placa 
foi produzida de acordo com as 
especificações da Posco, mas é 
um produto também de todos os 
brasileiros da CSP”, afirma. 

O trabalho dedicado dos 
empregados da CSP foi 
ressaltado por Shang Ho Jung, 
diretor Administrativo da 
siderúrgica, que comemorou o 
marco: “É uma fase que atingimos 
para passar para uma outra fase. 
Começamos a vender os nossos 
produtos. Vamos fazer com que 
seja a usina mais lucrativa do 
mundo.

O gerente geral de Metalurgia 
e Qualidade, Henrique Freitas, 
comentou que já estão sendo 
produzidos aços de diversas 
qualidade e especificações. Já 
estamos em pleno funcionamento 
e ainda vamos chegar à plena 
carga. Está tudo sendo realizado 
dentro do prazo. Estamos muito 
satisfeitos com os resultados da 
Aciaria e de todas as unidades da 
planta”, finalizou.

As placas produzidas possuem dimensões variando de 220mm a 11.800 mm 
The slabs produced have dimensions ranging from 220 mm to 11,800 mm

Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) began exporting its produc-
tion in August, with four ships lo-
aded in a little over one month of 
operation. As of September 15, the 
production had reached 320,000 
tons of steel slabs. We expect to 
reach 1.06 million tons by the end 
of the year.  

With sizes varying between 220 
and 11,800 millimeters, the first 
CSP steel slabs being exported will 
be used in hot rolling processes. 
 
During the internal ceremony to 
dispatch the first slab, Dong Ho 
Kim, CPO of CSP, stressed the na-
tional character of the production. 
“The slab was produced accor-
ding to specifications set by Posco, 
but it’s a product of all Brazilians 
working at CSP as well,” he stated. 

The hard work and dedication 
shown by CSP employees, was 
highlighted by Shang Ho Joung, 
GAO of the company. “This is a sta-
ge we’ve reached to enter another; 
we’ve begun to sell our products. 
We’ll make this the most profitable 
steel mill in the world.”

Metallurgy & Quality general ma-
nager Henrique Freitas noted that 
different steels with different qua-
lities and specifications are alrea-
dy under production. “We’re in full 
operation, and we’re yet to reach 
full capacity. Everything is going 
according to the schedule. We’re 
extremely pleased with the output 
of the steel plant and all other 
units,” he concluded.
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PRIMEIRAS 20 MIL TONELADAS DE PLACAS 
DE AÇO DA CSP SÃO EMBARCADAS 
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Após concluída a expedição 
de placas da CSP para o Porto 
do Pecém, teve início, no dia 
12 de agosto, o carregamento 
do primeiro lote, com 705 
placas, nos cinco porões 
do navio Emerald Bay, de 
bandeira britânica. Com 177 
metros de comprimento e uma 
boca (largura máxima) de 28 
metros, o navio é bastante 

FIRST 20,000 TONS OF STEEL SLABS 
SHIPPED

STEEL WITH QUALITY

automatizado e conta com 20 
tripulantes. 

Atracado no Porto do Pecém desde 
a véspera do início do embarque, o 
Emerald Bay distribuiu sua carga 
entre Itália e Turquia. 
As próximas exportações que 
se seguem terão como destino 
Europa, Ásia África e Estados 
Unidos.

A carga totalizou 705 placas de aço 
The load totaled 705 steel slabs

AÇO DE QUALIDADE

As placas de aço produzidas e 
exportadas pela CSP são o pro-
duto do emprego de tecnologia 
de ponta, destinados a diversas 
finalidades. A produção inicial 
foi distribuída em cerca de 60% 
de aços de baixo e médio teor de 
carbono, com o restante formado 
por aços HSLA, API, ultrabaixo e 
alto carbono. 

São produtos que atendem às 
mais rigorosas especificações do 
mercado mundial, com elevada 

tenacidade, conformabilidade, 
estampabilidade, soldabilida-
de e resistência. As tecnologias 
empregadas pela CSP são con-
sideradas globalmente como o 
“estado da arte” para a produção 
do aço. 

Diversos processos implantados 
garantirão a produção de aço 
com baixo teor de enxofre e com 
redução de gases, principalmen-
te de hidrogênio e nitrogênio.

The steel slabs produced and ex-
ported by CSP are the result of cut-
ting edge technology, and are in-
tended for different purposes. The 
initial production was made up 
60% of low and medium carbon 
steels, and the remaining of HSLA, 
API, ultra-low, and high carbon 
steels. 

Our products comply with the 
strictest standards of the interna-
tional market, such as high tough-
ness, forming, drawability, weld-
ability, and resistance.
The technologies used by CSP are 

After the slabs were dispatched 
to the Port of Pecém, CSP started 
loading on August 12 the first 
batch, 705 slabs, onto the five 
compartments of Emerald Bay, 
a ship flying the British flag. Ex-
tending for 177 meters and with a 
28-meter beam, the ship is largely 

considered the state of the art 
around the globe in steel produc-
tion. 

Several processes are implemented 
to ensure the production of steel 
with low sulfur and gas content, 
especially hydrogen and nitrogen.

automated and has a crew of 20.
Berthed at Port of Pecém since the 
day before departure, the Emerald 
Bay will distribute the cargo be-
tween Italy and Turkey. The next 
exports will be sent to Europe, Asia, 
Africa, and the United States.
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GOVERNO DO ESTADO INAUGURA 
EQUIPAMENTOS NO PORTO DO PECÉM
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STATE GOVERNMENT INAUGURATES 
EQUIPMENT AT PORT OF PECÉM

The Iron Ore Unloader that will be 
used in Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP)’s activities was inau-
gurated by Governor Camilo San-
tana at Port of Pecém. Measur-
ing 40 meters high, and weighing 
2,000 tons, the equipments works 
continuously, and its price is esti-
mated at R$60 million.

In addition to the governor, the 
event was attended by CSP leaders 
and by the CEO, Sérgio Leite, who 
received honors from the president 
of Cearáportos, Danilo Serpa, for 
being the head of the most impor-
tant company at the Industrial and 
Port Complex of Pecém (IPCP).

In his address, Mr. Leite brought 
up the wonderful history that CSP 
and the Complex of Pecém are 
only just beginning. “I’m honored 
and pleased to deliver, to help the 
realization of such a massive proj-
ect that will bring so much joy and 
prosperity to this region of Brazil, 
to this special state, to these dear 
people. I feel very privileged to be 
here on this Earth today, because 
this is indeed a very special day.”

The CEO also reminded all that the 
steel mill wouldn’t be if it weren’t 
for the Complex of Pecém. “I’m 
sure that you’ll work very hard to 
integrate all this into a major pro-
jec. The new unloader will use a 

spillway lift technology of mugs 
(boots); operating on rails, it has a 
nominal capacity to unload 2,400 
tons of iron ore every hour.

Governor Santana stated that 
CSP “is a decades-long dream 
of Ceará’s. The company means 
change for the future of the State; 
it’s something that we’re proud to 
tell others of and that will boost 
Ceará’s economy. It’s impressive 
that the largest investment in the 
history of this state came about in 
less than three years.”

Conveyor Belt

During the event, Governor Santa-
na started the Conveyor Belt. This 
equipment, which will also be used 
mainly by CSP, has the capacity to 
transport 2,400 tons of coal per 
hour. And its enclosed design re-
duces the risks of particulates be-
ing released into the environment. 

The belt extends for 8.6 kilometers 
from the Outer Berth of the Bulk 
Solids Terminal at Port of Pecém to 
the delivery point (Transfer Tower). 
The R$ 212-million investment 
was made by Seinfra, Infrastruc-
ture Office.

O descarregador de Minério de 
Ferro que vai servir às ativida-
des da Companhia Siderúrgica 
do Pecém (CSP) foi inaugurado 
pelo Governador do Ceará, Cami-
lo Santana, no Porto do Pecém. O 
equipamento, com investimento 
estimado em R$ 60 milhões, tem 
40 metros de altura, pesa 2 mil 
toneladas e funciona de forma 
contínua.

Além do governador, o evento, re-
alizado em agosto,  contou com a 
presença de líderes da CSP e do 
então CEO, Sérgio Leite, que foi 
homenageado na ocasião pelo 
presidente da Cearáportos, Da-
nilo Serpa, por estar à frente da 
empresa-âncora do Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém 
(CIPP).

Em sua fala, Sérgio Leite ressal-
tou a grande história que a CSP 
e o Complexo do Pecém estão 
começando. “É uma honra e uma 
alegria poder entregar, poder aju-
dar a concretizar um empreendi-
mento tão grandioso, estruturan-
te e que vai trazer tanta alegria 
e prosperidade para esse pedaço 
do Brasil, para esse estado espe-
cial, essa gente querida. Sinto-
-me muito honrado por esse dia 
de vida por que é um dia muito 
especial”. 

Sérgio Leite destacou ainda que 
a siderúrgica não existiria sem o 
Complexo do Pecém. “Eu tenho 
certeza que o senhor vai traba-
lhar intensamente para integrar 

isso a um grande projeto.” O des-
carregador inaugurado  utiliza a 
tecnologia de elevador de cane-
cas (do tipo bota). Vai operar so-
bre trilhos e tem uma capacidade 
nominal de descarregar 2.400 
toneladas por hora de minério de 
ferro.

Em sua fala, o governador Camilo 
Santana expressou que a CSP “é 
um sonho do cearense de muitas 
décadas. Representa a mudança 
para o futuro do estado. É algo 
que temos orgulho de divulgar.  
É o que vai alavancar a economia 
cearense. É impressionante que, 
em menos de três anos, se fez o 
maior investimento da história 
desse estado”. 

Correia Transportadora

Na ocasião, o governador fez o 
acionamento da Correia Trans-
portadora, equipamento que tam-
bém tem a CSP como principal 
usuário. A esteira tem capacidade 
nominal de transporte de 2.400 
toneladas de carvão mineral por 
hora. O equipamento é tubular 
e reduz a chance de emissão de 
particulados no meio ambiente.

A correia tem 8,6 quilômetros de 
extensão e parte do berço externo 
do Terminal de Granéis Sólidos do 
Porto do Pecém indo até o ponto 
de entrega (Torre de Transferên-
cia). O investimento, por meio 
da Secretaria da Infraestrutura 
(Seinfra), é de R$ 212 milhões.
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NOVOS OPERADORES DA SINTERIZAÇÃO 
E DO PÁTIO DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃO CERTIFICADOS
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A Companhia Siderúrgica do Pe-
cém (CSP) certificou 72 novos 
operadores do Pátio de Matérias-
-Primas e 32 da Sinterização. 
Simbolicamente, eles retiraram o 
adesivo “em treinamento” do ca-
pacete. Isso quer dizer que, a par-
tir de então, estão aptos a realizar 
as suas atividades como profis-
sionais. Na cerimônia celebrada 
internamente na companhia, os 
104 profissionais foram represen-
tados por 18 empregados do Pá-
tio e 7 da Sinterização.
 
O gerente do Pátio de Matérias-
-Primas e da Sinterização, Sidney 
Pereira, ressaltou os cuidados 
diários para que a CSP continue 
progredindo. Ele lembrou que, 
sem cada um dos operadores, 
isso não seria possível. “É muito 
importante que todos vocês este-
jam felizes. E acho que estão.”

O coordenador do Pátio de Maté-
rias-primas, Diego Lima, também 
destacou o orgulho dos novos 
operadores. “Vocês estão obtendo 

Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) certified 72 new Raw Mate-
rials Yard and 32 Sinter Plant op-
erators. To demonstrate this sym-
bolically, they removed the stickers 
that read “under training” from 
their helmets. What this means is 
that from now on they are fully 
qualified to perform their activi-
ties professionally. During the cer-
emony held internally at the com-
pany, the 104 professionals were 
represented by 18 Yard and 7 Sinter 
employees.
 
Sidney Pereira, the manager of 
the Raw Materials Yard and Sin-
ter Plant, highlighted the perma-
nent concern with the progress of 
CSP. He also remembered that this 
wouldn’t be possible without the 
operators. “It’s very important that 
you all feel happy. And I’m guess-
ing that you are.”

The Coordinator of the raw materi-
als yard, Diego Lima, also stressed 

the pride felt by the new operators;
“You are having success now. Only 
with it  I can feel like I’ve succeeded 
as well. Today we have a team that 
works individially and collectively, 
that loves what they do, and that 
does it well,” he said.
 
According to Eduardo Casagrande, 
coordinator of the Sinter Plant, the 
profile of the professionals – men 
and women from cities near CSP, 
25 years old on average, first-time 
workers – was a pleasant sur-
prise. “These people want to grow. 
They’re serious, and they are com-
mitted,” he noted. 
 
One such certified operator is Rai-
mundo Martins, 22, born in Cau-
caia. He works with the Sinter 
team and is now able to carry out 
any job in the area. “I want to do 
my job well and grow in the com-
pany. I want to get far,” he said.

NEW SINTER PLANT AND RAW MATERIALS 
YARD OPERATORS RECEIVE 
CERTIFICATION

o sucesso agora. Só assim tam-
bém sinto que obtive sucesso. 
Hoje nós temos uma equipe que 
trabalha individualmente e cole-
tivamente, que gosta do que faz e 
faz bem”, disse.
 
Conforme o coordenador da Sin-
terização, Eduardo Casagrande, o 
perfil dos profissionais - homens 
e mulheres cearenses das cida-
des próximas à CSP, com média 
de idade de 25 anos e assumindo 
o primeiro emprego - surpreen-
deu positivamente. “São pessoas 
que querem crescer, sérias e cum-
pridoras de procedimentos”, res-
saltou.
 
Um dos operadores certificados 
foi Raimundo Martins, 22, de 
Caucaia. Ele faz parte da equi-
pe de Sinterização e está apto a 
exercer qualquer função no setor. 
“Quero fazer bem o meu trabalho 
e crescer na empresa. Quero ir 
longe”, afirmou.

Ao todo, 104 operadores foram certificados
104 operators total were certified
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1º CURSO DO PJO FORMA NOVOS 
MECÂNICOS INDUSTRIAIS

NEW INDUSTRIAL MECHANICS COMPLETE 
1ST WOP COURSE

A CSP quer ouvir você. Conheça nossos canais de ouvidoria: 
0800 2805502 | ouvidoria@cspecem.com | www.cspecem.com
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Familia unida na sala de aula  
A family united in the classroom

A primeira turma na frente de 
capacitação do Programa Ja-
nela de Oportunidades (PJO) 
concluiu seu curso em agosto, 
em momento que selou mais 
um compromisso social da 
CSP. Dez dos 25 profi ssionais 
diplomados como Mecânicos 
Industriais deverão ser contra-
tados por uma empresa parcei-
ra da CSP que já está realizan-
do processo de seleção.
 
O evento aconteceu no Serviço 
Nacional de Aprendizagem In-
dustrial (Senai) em Maracanaú 
e contou a presença de todos 
os participantes do curso, re-
presentantes da  CSP e do pró-
prio Senai.
 
Gratidão foi o que demonstrou 
em palavras Ronaldo de Sousa, 

50, de Caucaia, ao receber seu 
certifi cado de conclusão. Res-
saltou que o curso foi mais do 
que um aprendizado para in-
dústria. Foi a formação de ami-
gos, de conhecimento humano 
e criação de laços. Ao fi nal, foi 
aplaudido pelos colegas de 
turma.
 
A unidade móvel do Senai em 
São Gonçalo do Amarante con-
ta também com uma turma em 
andamento com 25 pessoas 
para Eletricista Industrial. 

E outras seis turmas deverão 
ser abertas nos próximos cinco 
meses, com cursos que aten-
dem às demandas de empresas 
da região de São Gonçalo do 
Amarante e Caucaia.

The fi rst class under the Win-
dow of Opportunities Program 
(Programa Janela de Oportuni-
dades, in Portuguese) completed 
the course in August, in what is 
another social commitment deve-
loped by CSP. Ten of the 25 pro-
fessionals who were awarded an 
Industrial Mechanic diploma are 
already included in a selection 
process and should be hired by a 
partner of CSP’s soon.
 
Taking place at the Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Industrial 
(Senai) unit in Maracanaú, the 
event was attended by all people 
enrolled in the course, represen-
tatives from CSP and from Senai 
itself.

Gratitude was the feeling Cau-
caia-born Ronaldo de Sousa, 50, 
expressed when he was handed 
his certifi cate of completion. He 
stressed that the course meant 
more than learning something for 
application to industrial work – it 
meant making friends, getting to 
know other people, and forging 
bonds. At the end, his classmates 
applauded his speech.
 
Senai’s mobile unit in São Gonçalo 
do Amarante also has an ongoing 
class with 25 people enrolled in 
an Industrial Electrician course. 

Over the next fi ve months, ano-
ther six classes should be off ered 
to meet the demands of the region 
of São Gonçalo do Amarante and 
Caucaia.

Pai, fi lho e neto 
na sala de aula 
“Assim como meu pai e meus 
tios, quero seguir a carreira in-

dustrial também”, afi rmou o 
jovem Caio Ramon Lino da Sil-
va, 18. Além de soldador, ele é 
agora Mecânico Industrial, for-
mado pelo curso do Programa 

Janela de Oportunidades (PJO). 
A história se repete, já que Ar-
len, 25, Raimundo Nonato, 66, 
e Dheon, 42, – todos da família 
Lino da Silva -, também fi zeram 
essa passagem de atividade pro-
fi ssional.
 
Conforme Raimundo Nonato, o 
patriarca, o mercado para sol-
dador fi cou reduzido e agora 
buscaram uma nova qualifi ca-
ção. “Vimos o cartaz do curso e 
nos matriculamos todos. Esta-
mos participando de uma sele-
ção de emprego”.

Three generations in 
the classroom

“Just like my father and uncles, I 
want to be an industrial worker 
too,” says young Caio Ramon Lino 
da Silva, 18. In addition to being 
a welder, he is now a certifi ed In-
dustrial Mechanic after comple-
ting a WOP course. This is history 
repeating itself, as Arlen, 25, Rai-
mundo Nonato, 66, and Dheon, 42 
– all members of the Lino da Silva 
family – also have gone through 
the same.
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