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Papo em dia
Todos nós somos personagens de 
alguma história. Mais do que protago-
nistas da nossa própria vida, somos 
parte na história da nossa comunida-
de, cidade, escola, do local onde 
trabalhamos, das pessoas com quem 
convivemos, da nossa família. Os 
registros oficiais nos ajudam a contar 
um pouco sobre quem somos, como a 
Certidão de Nascimento, o Histórico 
Escolar, a Carteira de Trabalho. Eles 
são uma garantia de que a história de 
cada um não será esquecida. Mas e as 
memórias de tantas e tão diferentes 
experiências. O que serão delas? 
Todos nós temos uma história para 
contar. 
Esta edição do CSP Notícias quer 
homenagear cada um de vocês que 

contribui para a história das comuni-
dades de São Gonçalo do Amarante e 
Caucaia. Alguns desses personagens 
compõem o livro "Todo lugar tem uma 
história para contar", com lançamen-
to marcado para o mês de junho. Essa 
publicação é parte do projeto de 
Valorização Cultural, desenvolvido 
pela Companhia Siderúrgica do 
Pecém(CSP) em parceria com o 
Museu da Pessoa. 
O conjunto dessas histórias forma um 
painel rico dessas comunidades e quer 
mostrar a importância de cada um 
desses personagens dentro do 
contexto onde vivem. A CSP agora é 
personagem desse território e da vida 
das milhares de pessoas que nos 
últimos anos tiveram algum contato 

Sobre a CSP 
PROCESSO DE PRODUÇÃO DO AÇO

CSP NOTÍCIAS . MAI | 2015

Está sendo construída no Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém 
(CIPP) a primeira usina siderúrgica 
integrada do Nordeste. Você já parou 
para pensar o que faz uma siderúrgica 
e como funciona o seu processo de 
produção? Esse foi o tema das 
Reuniões Comunitárias realizadas na 
rodada de abril. Entre os dias 6 e 16, o 
Programa de Diálogo Social percorreu 
as 11 localidades atendidas em São 
Gonçalo do Amarante e Caucaia para 
apresentar o processo de produção do 
aço e esclarecer as principais dúvidas.
Mais do que um simples produto, o 
aço é responsável pelos recursos e 
padrões de vida hoje existentes. O aço 

nos liga à modernidade, à geração de 
empregos, à tecnologia e ao desenvol-
vimento econômico. E só compreen-
dendo a sua importância é possível 
entender as transformações que uma 
siderúrgica do porte da CSP pode 
gerar em uma região. 
E do que é feito o aço? A principal 
matéria-prima do aço é o minério de 
ferro. Somado a outros componentes, 
ele é transformado em ferro líquido e 
só depois em aço. Para isso, há várias 
etapas de transformação, um processo 
que contempla as seguintes unidades: 
pátio de matéria-prima, coqueria, 
sinterização, alto-forno, aciaria e 
lingotamento contínuo. 

A matéria-prima para a produção do 
aço chegará ao Ceará pelo Porto do 
Pecém, de navio, e será transportada 
até o pátio de matéria-prima da CSP 
pelas correias transportadoras, assim 
como o carvão mineral. Esses compo-
nentes passam por um processo de 
preparação - o minério na sinterização 
e o carvão na coqueria - e são colocados 
no alto-forno, onde há a redução da 
matéria-prima para ferro líquido. De lá, 
seguem até a aciaria em carros seme-
lhantes a vagões de trem. Na aciaria 
acontece a produção do aço líquido. As 
etapas finais vão solidificar esse aço, 
dando o formato final do produto, que 
no caso da CSP são as placas.

MINÉRIO 
DE FERRO

CARVÃO

SINTERIZAÇÃO

COQUERIA

ALTO-FORNO ACIARIA

PREPARAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA PRODUÇÃO DO 
FERRO GUSA

TRANSFORMAÇÃO 
EM AÇO LÍQUIDO

PRODUTO FINAL
(PLACAS DE AÇO)

LINGOTAMENTO
CONTÍNUO

com ela, seja ajudando a construí-la, 
participando dos seus projetos ou, 
simplesmente, acompanhando sua 
implantação no Complexo Industrial 
e Portuário do Pecém (CIPP). 
Todo lugar tem uma história para 
contar. E essas histórias não acabam, 
elas se renovam. 
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'TODO LUGAR TEM UMA HISTÓRIA PARA CONTAR’
A história de São Gonçalo do 
Amarante e Caucaia ganhou um novo 
capítulo com o Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém (CIPP) e cada 
uma das indústrias que nele vem se 
instalando. São novos personagens, 
hábitos e culturas que se agregam a 
comunidades com fortes raízes, 
tradições e simbologias.
Mas como se integrar a um território 
sem conhecer sua origem, seus 
moradores e a história daquele lugar? 
O projeto de Valorização Cultural, 
desenvolvido pela Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP), nasceu a 
partir dessa interrogação. E para 
respondê-la, fez um pequeno recorte 
sobre um espaço tão complexo. 
Para conhecer mais sobre esses dois 

municípios, a CSP foi ouvir quem 
mais entende de São Gonçalo do 
Amarante e Caucaia, seus próprios 
filhos, moradores que viram suas 
comunidades e famílias se transfor-
marem ao longo dos anos. 
Durante 2014, por meio de parceria 
com o Museu da Pessoa, 21 entrevistas 
de histórias de vida foram realizadas, 
além de quatro rodas de histórias, com 
residentes escolhidos por diferentes 
critérios, como gênero, origem étnica 
e ocupação. 
E de tantas conversas, lembranças, 
risos e lágrimas se extraiu um material 
extremamente rico, que agora poderá 
ser lido por gerações e gerações por 
meio do livro "Todo lugar tem uma 
história para contar – memórias de 

São Gonçalo do Amarante e Caucaia", 
que será lançado no dia 9 de junho. 
Além do livro, foram produzidos 25 
vídeos e um material educativo para 
ser trabalhado nas escolas dos 
municípios.
Dessa forma, o projeto de Valorização 
Cultural da C S P acredita estar 
contribuindo para o fortalecimento da 
região por meio da valorização da sua 
história e do conjunto de saberes que a 
caracteriza, possibilitando ainda que 
cada um possa ter a percepção do 
processo de transformação pelo qual 
passa suas comunidades e de que 
maneira é possível contribuir ativa-
mente.

Destaque
CSP NOTÍCIAS . MAI | 2015

"Devemos pensar São Gonçalo economicamente 
bem, pensar São Gonçalo culturalmente bem. 

Vamos ver se a gente consegue fazer isso juntos..."

"Se a gente �ca no anonimato ninguém vai saber 
como foi a história do povo, a história 

dos povos indígenas."

MARIA VÊNUS DE ANDRADE CUNHA ANTÔNIO RICARDO DOMINGOS DOURADO DA COSTA TAPEBA
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Minha História
Ana Virgínia de Moraes Lima 
nasceu no dia 24 de abril de 1975, em 
Fortaleza, filha do agricultor Antônio 
Rodrigues de Moraes e da dona de casa 
e agricultora Maria Silva de Moraes. 
Mais velha de seis irmãos, teve 
problemas sérios de saúde, foi dada 
como morta, mas acredita que viu e 
sentiu o “médico dos médicos”, Jesus, 
que a salvou. Mora no Povoado do 
Bolso, São Gonçalo do Amarante. 
"Saímos de Fortaleza porque as 
dificuldades estavam maiores do que 
aqui. Tinha emprego, mas morava 
com a minha sogra. Fomos morar no 
Gregório, mas tivemos que sair porque 

eles quiseram a casa e falaram em nos 
indenizar. Mas não lucramos quase 
nada, pois nos deram 1.200 reais. O 
pai completou com 200 reais e 
comprou um terreninho ali perto, que 
é justamente esse onde a gente mora 
agora. Mas nessas idas e vindas, meu 
marido começou a trabalhar na 
agricultura e continuou dando aulas 
particulares. Agora está trabalhando 
em uma firma do Pecém. Vejo aqui, 
dentro de 20 anos, da seguinte 
maneira: se cuidarmos com carinho 
do que é nosso, tudo estará bem 
melhor. E melhor de se viver, de se 
morar, crescendo a convivência com 
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REUNIÕES COMUNITÁRIAS

Semana 1

Horários e locais da Unidade Móvel da CSP

Estamos aí
Em encontros abertos à comunidade discutimos assuntos 
de interesse da comunidade, oportunidades, trabalho, 
desenvolvimento sustentável, informações sobre a CSP e 
outros temas. Participe!

HORA/DIA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA
8h às 11h30

13h30 às 17h

Paul/ Caraúbas

Bolso Pecém Sede SGA
Fotosensor do Bolso

(Entrada do Sítio Chaves)

Cumbuco Matões Parada
Praça Central

"Quadra do Carlinhos"
Entrada da Rua CaetanoLan House "Litoral Net"
Mercantil "Bom Motivo"

Semana 2
HORA/DIA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA
8h às 11h30

13h30 às 17h

Paul/Carnaúbas

Taíba Pecém Sede SGA
Praça Central da Taíba

Lagoa das Cobras Matões Parada
Praça da Lagoa das Cobras

Borracharia "O Ivanildo"
Mercantil do Café (Sede)

Praça do Planalto Pecém
Praça da Igreja 

Farmácia "Pague Menos"

Mercantil Tabuba

Escola do Paul
Praça das Caraúbas

Mercantil "Mãe Rainha"
Praça do Hosp. Municipal

Praça da Igreja

UNIDADE MÓVEL
A Unidade Móvel da CSP é um espaço itinerante de 
interação e troca com os moradores. Ela percorre 11 (onze) 
localidades. Veja o cronograma ao lado e consulte o agente 
da Rede de Diálogo para confirmar o dia e horário da visita 
à sua comunidade.

"Quadra do Carlinhos"
Lan House "Litoral Net"

Borracharia "O Ivanildo"
Mercantil do Café (Sede)

Praça do Planalto Pecém
Praça da Igreja 

Farmácia "Pague Menos"

Mercantil  "O Ivan"

Mercantil "Mãe Rainha"
Praça do Hosp. Municipal

Praça da Igreja

Praça da Pesqueira
Escola Alba Herculano

as outras pessoas. Tenho receio apenas 
que a gente perca a união, mas sei que 
com o esforço de cada um isso não vai 
acontecer. E é bom contar a nossa 
história, para alguém lá no futuro ver 
como superamos as dificuldades, o 
que pode até servir de exemplo para 
outras comunidades".

Francisco Antônio Cavalcante de 
Menezes, conhecido como padre 
Tula, é filho de Romeu de Castro 
Menezes, que foi coronel da Polícia 
Militar do Ceará, e da dona de casa 
Maria Cavalcante de Menezes. Ele 

nasceu a 8 de novembro de 1950, em 
Caucaia e vive hoje na localidade de 
Cigana. Eram cinco irmãos, dos quais 
dois são padres. Cordelista, poeta, 
radialista e músico, desde a juventude 
está ligado às Comunidades Eclesiais 
de Base e à Teologia da Libertação. 
"Bem, sou cordelista e trabalhei 25 
anos como radialista. No cordel 
recolho o que vejo no povo, o que ele 
pensa. Povo sem memória é fadado ao 
fracasso, a não ter sucesso. Com a 
memória levo uma bandeira que não 
quero que se apague. Eu vou passar, 
mas ela vai continuar, para serem 
conhecidas as nossas dificuldades e as 
alegrias. Cresci, passei na admissão e 

entrei no seminário em 1962. Uma 
opção minha, a partir da formação 
religiosa que recebi dos meus pais. Saí 
do seminário com 16 anos, fui fazer 
duas faculdades, cursei História e 
Geografia, e no seminário cursei 
Filosofia e Teologia. Namorei, voltei 
para o seminário em Fortaleza. Estou 
com 35 anos de vida sacerdotal e não 
estou arrependido. Esse namoro foi 
com uma moça muito especial, uma 
afetividade grande. Mas percebi que 
minha vocação era mesmo o sacerdó-
cio. Ficamos tão amigos que uns anos 
depois ela me chamou para celebrar 
seu casamento."

Escola do Paul
Praça das Caraúbas

Entrada da Rua Caetano
Mercantil "Bom Motivo"

Planalto Cauípe

Escola Antonio Dias Macedo
Restaurante "Sombra das Aácias" (Léo)

Restaurante "O Caipirão" 

Siupé
Praça do Siupé

A CSP quer ouvir você
Conheça nossos canais de Ouvidoria

0800 2805502 
ouvidoria@cspecem.com

'SE CUIDARMOS COM CARINHO 
DO QUE É NOSSO, TUDO 

ESTARÁ BEM MELHOR’

Esses são pequenos trechos das histórias relatadas no livro 'Todo lugar tem uma história para contar – memórias de São Gonçalo do Amarante 
e Caucaia', parte do Projeto de Valorização Cultural realizado pela CSP.
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