LINHA DO TEMPO SOBRE O CASO TKCSA - 2005 A 2011
Alguns eventos sobre os impactos socioambientais decorrentes da instalação e operação da
TKCSA, bem como as ações de mobilização permanente estão itemizados abaixo:
 2005 – Elaboração dos projetos de implantação da TKCSA em Santa Cruz;
 2005 – 75 famílias do MST começam a ser pressionado a sair do terreno com
denúncias de ameaças da milícia e pressão da polícia militar, assim descritas por
lideranças do MST, em reunião no BNDES em conjunto com a Fapesca e Confapesca;
 31/03/2005 – Lei n.4529 – concede isenção total do ICMS nas fases de construção,
pré-operação e operação do complexo siderúrgico, com prazo de 20 anos;
 Outubro/2005 – RIMA do Terminal Portuário Centro Atlântico;
 19/10/2005 – EIA da Usina Siderúrgica CSA, incluindo Estudo de Análises de Riscos.
ERM Brasil Ltda;
 2006 – Técnicos do IBAMA criticaram através de relatório a celeridade incomum no
processo de licenciamento. A emissão do licenciamento da obra ficou a cargo do
Instituto Estadual do Ambiente (INEA-RJ);
 07/04/2006 – Ministério Púbico Federal move ação civil pública a Companhia Doca do
RJ e Feema, com pedido de liminar e cumulada com ação de improbidade
administrativa e pleiteia, dentre outros, que o material retirado das obras de dragagem
do canal de acesso ao Porto de Sepetiba seja depositado, após tratamento necessário em
local situado a pelo menos seis milhas da costa e a condenação dos réus a pagamento
de indenização;
 08,10 e 12/05/2006 – Realização de três audiências públicas exigidas pelo processo de
licenciamento da TKCSA. Relatos de que a população somente teve informações uma
semana antes. Foi notada a ausência de diversos órgãos públicos federais e estaduais;
 13/06/2006 – Lei 4372 – a TKCSA fica isenta do Imposto Sobre Serviços De Qualquer
Natureza-ISS, ou de outro imposto que venha a substituí-lo, durante o período de cinco
anos. O projeto de lei n.1/2009 renova o beneficio totalizando 10 anos de isenção;
 13/07/2006 – Feema concede Licença Prévia à CSA para desenvolver os projetos para
implantação de usina siderúrgica de produção de placas de aço, que contará também
com unidades de fabricação de cimento e de oxigênio e com usina termelétrica;
 17/07/2006 – Feema concede Licença Prévia à CSA para desenvolver os projetos para
realização de dragagem, aterro hidráulico e implantação do terminal portuário Centro
Atlântico;
 05/09/2006 – CECA delibera pela concessão da Licença de Instalação da CSA, após 50
dias da concessão da licença prévia;

 07/09/2006 – Projeto Básico Ambiental da Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA
– Usina. ERM Brasil Ltda;
 Outubro/2006 – Início das dragagens impactantes da TKCSA, e marco “Zero” do
estabelecimento do conflito, e também o início das ameaças as lideranças que se
opõem ao projeto;
 21/12/2006 – Decreto n. 40442, regulamenta a lei 4529, de 31 de março de 2005;
 Janeiro/2007 – A APESCARI, presidida pelo Luiz Carlos, faz protesto no mar com 52
embarcações tomando e ocupando a draga, paralisado assim os trabalhos por um dia
inteiro, até que de helicóptero chegou um diretor da TKCSA para “negociar”. Com a
intenção pura e simples de ganhar tempo, disse aos pescadores que seriam feitas
indenizações para cobrir os prejuízos causados pela empresa a pesca, o que nunca foi
cumprido, apesar de ter concordado com os termos do acordo, e mesmo após o
encaminhamento de proposta formal de acordo pela APESCARI auxiliada pela
Fapesca;
 28/03/2007 – Representantes do Fórum de Meio Ambiente e Qualidade de Vida da
Zona Oeste e da Baía de Sepetiba, formado por grupos ecológicos, associações de
pescadores e lideranças comunitárias foram recebidos no BNDES, por representantes
do Departamento de Indústrias de Base e do Departamento de Meio Ambiente, quando
foram reproduzidos os argumentos suscitados na Ação civil pública (processo
n.2006.001.059224-6);
 Abril a Setembro/2007 – A Confapesca-BR & Fapesca-RJ participa de assembléias das
12 filiadas na área do conflito e constata a grave situação, até mesmo de sobrevivência
e condições dignas de vida das populações tradicionais da região em função das
gravíssimas agressões ambientais praticadas pela empresa. Constata também um clima
de medo e ameaças as lideranças que defendem seus associados em processos judiciais
contra a empresa, e reconhecendo ainda a queda vertiginosa do padrão e qualidade de
vida destas comunidades, nota também, já naquele momento que ao serem empurrados
para a fome e necessidades de toda sorte, a desagregação familiar e social acelerada já
se evidenciava como mais um problema a espera de solução;
 21/06/2007 – Matéria do Jornal da Gazeta Mercantil: “BNDES aprova 1,48 bilhões de
reais para a construção da CSA”;
 13/07/2007 – Formalização do contrato de financiamento do BNDES à implantação da
TKCSA, tendo como objetivo a aquisição de maquinas e equipamentos nacionais,
obras civis associadas e instalações e montagem que são partes integrantes da usina;
 Dezembro/2007 – Operação de fiscalização pelo IBAMA por determinação do
Procurador do Ministério Público Federal, Dr. Maurício Manso, o que resultou no
embargo da obra;
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 20/12/2007 – Termo de Embrago nº 487354 do IBAMA/RJ, em desfavor da TKCSA;
bem como a revogação da decisão que revogou o referido embargo, de 03 de junho de
2008;
 21/12/2007 – Matéria do Jornal O Dia: “Obra parada na CSA.- O IBAMA embarga
obra uma vez que a TKCSA havia suprimido (4 ha) o dobro da área de mangue
licenciada para a construção de uma ponte”;
 2008 – Debate na Igreja Nossa Aparecida em Sepetiba patrocinado pelo Movimento
Ecumênico Fé e Política do Rio de Janeiro sobre os impactos da CSA na Baía de
Sepetiba;
 2008 – Passeatas ecológicas anuais contra TKCSA reunindo cerca de 300 fiés e o
Movimento Ecumênico Fé e Política do Rio de Janeiro;
 2008 – Elaboração da dissertação de mestrado apresentada ao programa de Pósgraduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social da UFRJ –
Conflitos ambientais na Baía de Sepetiba – O Caso dos pescadores atingidos pelo
processo de implantação do complexo industrial da TKCSA;
 2008 – Publicação do livro Companhia Siderúrgica do Atlântico (TKCSA): Impactos e
Irregularidades na Zona Oeste do Rio de Janeiro, de autoria do Instituto Políticas
Alternativas para o Cone Sul (PACS);
 03/01/2008 – A TKCSA sofreu embargo pelo Ibama/RJ na obras e foi multada em
R$200.000,00 por ter suprimido áreas de manguezais não previstas e intervenção em
margem de rios sem autorização;
 18/02/2008 – Ministério Público Federal instaura Inquérito Civil Publico de Nº
MPF/PR/RJ – 1.30.012.000035/2006 & 130.014.000069/2007 através da portaria
MPF/PR/RJ Nº 30/2008 de 18 de Fevereiro de 2008 para apuração dos crimes
ambientais praticados pela TKCSA
 Março/2008 – Ministério Público Federal apontou irregularidades cometidas pela
TKCSA na construção de 3,8 km na baía de Guanabara. A ponte começou a ser
construída sem autorização da Secretaria do Patrimônio da União, exigência legal por
se tratar de terreno da Marinha e do mar territorial;
 Março/2008 – Primeiras reuniões entre pescadores, representantes de entidades de
pesca e o Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS) para levar as
denúncias do caso ao Tribunal Permanente dos Povos;
 30/03/2008 – Matéria Jornal do Brasil. Segunda edição CSA nega mortes de três
operários – Pescadores de Sepetiba dizem que guindaste teria provocado acidente na
obra em Santa Cruz;
 14/04/2008 – Matéria “Barqueata denuncia empresa poluidora da Baía de Sepetiba”.
Aleta Rio – www.PcdoBRJ.org.br. dezenas de barcos fizeram grande ato público na
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frente do canteiro de obras da CSA em decorrência dos impactos das obras de
dragagem;
 Abril/2008 – Participação do pescador Luis Carlos e de representantes de entidades de
pesca, na coletiva de imprensa realizada no Sindipetro-RJ sobre o Tribunal Permanente
dos Povos, seção sobre Políticas Neoliberais e Empresas Transnacionais Européias na
América Latina e Caribe;
 06/05/2008 – Matéria do Jornal O Globo “Estado ofereceu terreno em Campo Grande à
Hyundai e à Toyota ares em Resende e no Açu”. A Hyndai recusou espaço em Santa
Cruz pois foi considerado muito próximo do local de construção da CSA. Os sulcoreanos alegaram que os resíduos liberados pela siderúrgica poderiam comprometera
qualidade da pintura de seus automóveis;
 13 a 16/5/2008 – Apresentação de denúncia sobre irregularidades e crimes cometidos
pela TKCSA no Tribunal Permanente dos Povos em Lima, seção sobre Políticas
Neoliberais e Empresas Transnacionais Européias na América Latina e Caribe,
realizado durante a Cúpula dos Povos, em paralelo à Cúpula de Chefes de Estado
União Européia - América Latina e Caribe, em Lima (Peru). Uma comissão formada
por um pescador, Luís Carlos e o ambientalista Sérgio Ricardo apresentaram o caso. O
Tribunal Permanente dos Povos acatou e incluiu o caso em seu Ditame, considerando-o
de extrema gravidade. Segundo este Ditame, "Es inevitable citar el caso de THYSSEN
KRUPP, paradigmatico del modelo de inversión excluyente y contaminante, posible
solo gracias a la indiferencia y ausencia del Brasil.";
 03/06/2008 – Ministério Público Federal advertiu o Estado e o IBAMA sobre
irregularidades no licenciamento ambiental das obras de implantação da TKCSA e que
recomendou ao Estado a suspensão da licença concedida pela FEEMA;
 Junho/2008 – Publicação do artigo: Desenvolvimento para quê? Para quem?, de
Marcos Arruda sobre os empreendimentos industriais para a zona oeste do Rio de
Janeiro, em particular a TKCSA, no informativo do PACS;
 Junho/2008 – Primeiro questionamento ("Anfrage") da bancada do partido DieLinke ao
governo alemão sobre o conhecimento das denúncias da atuação da Thyssen Krupp no
Brasil;
 01/06/2008 – Matéria O Dia On Line “Poluição na Baía pode até deformar peixes”;
 03/06/2008 – Ministério Público Federal, através de inquérito civil questiona o
processo de licenciamento da CSA. Dentre elas, o empreendimento não ter sido
licenciado pela instância federal, o IBAMA e expõe uma celeridade pouco vista no
andamento de processos desta natureza – convém lembrar que se trata da maior usina
siderúrgica do mundo;
 27 e 28/06/2008: Seminário Pólo Siderúrgico de Sepetiba: Desenvolvimento para quê?
Para quem? Organizado por organizações, entidades e ativistas reunidos na Igreja
Matriz Nossa Senhora do Desterro, em Campo Grande. Foram discutidos os impactos
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do modelo de desenvolvimento representado pela implantação da TKCSA pelo
consórcio no território da Zona Oeste do Rio de Janeiro e as alternativas existentes para
o desenvolvimento social e econômico da região com justiça ambiental;
 10/08/2008 – Matéria do Jornal Globo - Economia: “Dragagens e circulação de navios
tiram o ganha-pão dos pescadores – resultaram na interrupção da geração de renda dos
pescadores”;
 10/08/2008 – Matéria do Jornal Globo - Economia: “Os portos correm para o Rio –
Estado atrai nove projetos , mas esbarra em problemas sociais e ambientais e no
governo”;
 13/08/2008 – Matéria do jornal o Globo: “Procuradoria entra com ação civil pública
contra CSA”. Ministério Público do Trabalho denuncia TKCSA por problemas
trabalhistas referentes a 120 trabalhadores chineses mobilizados para construção da
usina sem contrato de trabalho;
 Outubro/2008 – Apresentação do caso TKCSA na Conferência sobre “Transnacionais e
Direitos Humanos”, promovida pelo Centro Europeu de Direitos Humanos e
Constitucionais em Berlim, Alemanha;
 Outubro/2008 – Contatos com organizações da sociedade civil na Alemanha (ATTAC,
Salve a Selva, FDCL) e com parlamentares alemães, na bancada de esquerda, com o
objetivo de planejar no ano de 2009 a ida de uma pequena missão composta pelos
pescadores e seu advogado;
 Novembro/2008 – No mesmo formato da conferência realizada em Berlim, a Terra de
Direitos e a Rosa Luxemburgo organizaram uma conferência realizada em Curitiba
com o objetivo de colocar em contato ativistas, militantes e advogados que atuem na
áreas de litigação contra transnacionais na América Latina. O objetivo final era pensar
estratégias de ação na área jurídica em casos em que transnacionais dos países do norte
violam direitos humanos e constitucionais de povos nos países do sul. Essa oficina
gerou a publicação Transnacionais no Banco dos Réus;
 Dezembro/2008 – Reunião com o BNDES. Uma pequena missão composta por
pescadores e integrantes do PACS e da Plataforma BNDES foi a uma reunião no banco
da qual participou a equipe responsável pelo projeto da TKCSA no BNDES e a
ouvidora do banco, que prometeram tomar alguma atitude com relação às denúncias
que fizemos na ocasião;
 Dezembro/2008 – Cúpula dos Povos em Salvador, Bahia. Participação de pescadores
da Baía de Sepetiba que levaram o caso e as denúncias da TKCSA. Mesa de abertura
da assembléia onde as populações afetadas pelos chamados projetos de
desenvolvimentos colocaram como credores da dívida social e ambiental;
 2009 – Juntamente com alguns integrantes da bancada de esquerda do Parlamento
Alemão, foram redigidas algumas questões sobre o caso TKCSA e suas violações no
Brasil que foram postas em plenária. Foram encaminhados em diferentes ocasiões dois
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documentos, cobrando uma resposta do governo alemão quanto às denúncias que
foram feitas a respeito da TKCSA. As respostas foram a esse documento foram vagas;
 2009 – PACS envia resumo do caso da TKCSA para Francesco Martone (Itália –
Tribunal Permanente dos Povos) e ele se comprometeu a encaminhar essas
informações para a Secretaria do TPP, de forma a pensarem maneiras pelas quais o
TPP poderia atuar;
 2009 – Encaminhamos materiais e documentos sobre a TKCSA para Ana Mac Naught
do Transnational Institute. Ela que ficou de analisar a melhor forma de apoiar as nossas
ações e nos enviar uma resposta em breve;
 2009 – Contato com o Harvard Human Rights Law Clinic. Contato a pedido de Miriam
Saage do ECHCR com James Cavalaro, um advogado que pensa em contribuir com o
caso internacionalmente. Até o momento não tivemos respostas;
 2009 – Denúncia no BNDES por meio da Plataforma BNDES. Apresentação das
denúncias ao banco, encaminhadas diretamente para Dr. Luciano Coutinho, presidente
do banco, e o ministro do planejamento Dr. Paulo Bernardo;
 2009 – Reuniões Jurídicas. Reuniões realizadas no PACS ao longo do ano com o
objetivo de colocar o advogado dos pescadores em contato com outros advogados com
experiência de atuação contra transnacionais no Brasil. Dr. Bruno Barros, Eloá Cruz,
Pinaud;
 2009 – Reunião com a CUT Nacional e Rio de Janeiro. Reunião com membros da CUT
que se comprometeram a realizar todo o contato com o IGMetal, sindicato siderúrgico
na Alemanha. Nesta reunião foi sugerida e disponibilizado tempo para que as
denúncias sobre o caso fossem feitas na bancada do PT;
 2009 – Pronunciamento do Deputador Federal Chico Alencar. O deputado falou do
caso em um pronunciamento no Congresso e ficou de contribuir com a pressão política
no nível federal. O deputado encaminhou as denúncias para: Ministério do Meio
Ambiente, ao Ministério da Justiça, ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público
Federal e ao Governo do Estado do Rio de Janeiro;
 2009 – Reuniões com OAB, COPPE e FIOCRUZ para a elaboração de pareceres
técnicos. Realização de reuniões com instituições e entidades técnicas renomadas, de
diferentes áreas, com o objetivo de emitirem pareceres técnicos sobre os impactos das
obras em diferentes campos saúde, tecnologia, meio ambiente e direitos humanos;
 2009 – Reunião com o sub-corregedor de direitos humanos do Ministério Público do
Rio de Janeiro, Leonardo Chaves com o objetivo de denunciar os crimes da empresa.
Ficou a perspectiva de se abrir um processo investigatório a respeito da ligação entre a
empresa e as milícias da Zona Oeste;
 2009 – Realização de Oficinas com mulheres. Seu objetivo era discutir o impacto da
siderurgia na saúde e discutir o modelo de desenvolvimento que chega com esses
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grandes projetos, bem como debater o impacto que os mesmos têm na vida cotidiana.
Primeira Oficina: Realizada com as mulheres da Zona Oeste com o objetivo de tratar
os impactos sociais e ambientais da TKCSA sobre as populações locais, em especial as
mulheres. Na oficina esteve presente o pesquisador da Fiocruz Bruno Milanez que
palestrou a respeito dos riscos e impactos das atividades siderúrgicas sobre a saúde das
pessoas. Apresentação de vídeo. Segunda Oficina: Segunda oficina realizada com o
objetivo de acompanhar e mensurar o impacto da primeira oficina realizada com as
mulheres;
 2009 – Oficinas com pescadores para construção de indicadores de medição de
impactos sociais e ambientais. Foram realizadas as duas oficinas com o objetivo de
aplicar e construir junto às famílias de pescadores os indicadores de medição da dívida
socioeconômica e ambiental dos megaprojetos industriais que serão implementados na
região e com o objetivo de fortalecer a luta de resistência. As duas oficinas
correspondem a projetos piloto com o objetivo de testar e calibrar o questionário de
impactos qualitativos sociais e ambientais desenvolvido. Uma oficina foi realizada em
Santa Cruz, Chatuba e outra em Pedra de Guaratiba com a participação de
aproximadamente 70 pescadores no total. Foram distribuídos 60 questionários;
 Janeiro/2009: Juntamente com alguns integrantes da bancada de esquerda do
parlamento alemão, foram redigidas algumas questões sobre o caso TKCSA e suas
violações no Brasil. Esse documento, em alemão, será encaminhado ao governo
alemão para este exerça pressão, cobrando respostas, sobre a empresa;
 Janeiro/2009: publicado artigo de Karina Kato e Sandra Quintela enfatizando os
aspectos relacionados às violações dos direitos humanos, publicado no Relatório
Brasileiro de Direitos Humanos, 2008;
 Janeiro/2009 – As ameaças de morte sofridas por lideranças torna evidenciada com os
ataques a casa do presidente da APESCARI, Luiz Carlos, que o obriga a abandoná-la e
começa as negociações para incluí-lo no programa federal de proteção aos defensores
dos direitos humanos;
 Janeiro/2009 – Fórum Social Mundial. Participação nas atividades da Justiça nos
Trilhos, articulação que luta por justiça em casos de atuação da Vale na região Norte.
Participação de uma mesa que falava os conflitos entre a Vale e o meio ambiente.
Adicionalmente, participamos também em atividade do Conselho Mundial de Igrejas
sobre dívida social e ecológica e da Rede Brasileira de Justiça Ambiental;
 Janeiro/2009 - Entrada no GT Articulação Mineração Siderurgia da Rede Brasileira de
Justiça Ambiental, espaço de articulação nacional com outros grupos afetados pela
siderurgia. Participação em Seminário e no Encontro da Rede;
 Janeiro/2009 – Envio do caso da TKCSA para o Mapa de Injustiça Ambiental no Brasil
da Fiocruz/RBJA/Fase;
 Janeiro/2009 – A partir do caso da TKCSA e do contato com outros grupos impactados
pela Vale houve a articulação do grupo internacional dos Atingidos pela Vale;
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 Fevereiro/2009 – Questionamento ("Anfrage") da bancada do partido DieLinke ao
governo alemão sobre as denúncias da atuação da Thyssen Krupp no Brasil;
 10/02/2009 – Matéria do Globo Rio: “O preço do progresso – CSA aumentará em 76%
o lançamento de dióxido de carbono na atmosfera da cidade”;
 03/03/2009 – TKCSA nega denúncias através de notas de esclarecimentos no Globo e
Jornal do Brasil;
 03/03/2009 – Esclarecimento do Departamento de Relações Externas da TKCSA, no
Jornal O Globo nega denúncias de que os serviços de segurança em suas dependências
seriam realizados por grupos armados de foras da lei ou “milicianos”, conforme
divulgado em imprensa;
 04/03/2009 – Deputado Chico Alencar encaminha oficio dando ciência de que há
inúmeras denúncias envolvendo o complexo TKCSA encaminhadas por associações de
pescadores, de barqueiros, de movimentos populares, de juristas, de defensores dos
direitos humanos ao Presidente Lula, ao Ministro do meio Ambiente Carlos Minc, ao
Ministro da Justiça Tarso Genro, ao Procurador-geral da Republica, Antonio de Souza,
ao Governador do Estado do RJ Sergio Cabral, ao Ministro dos Direitos Humanos
Paulo Vannuchi;
 04/03/2009 – Matéria da Agencia Brasil “Denúncia de uso de milícias por siderúrgica
será investigada pela Assembléia do Rio”;
 19/03/2009 – Realização da segunda audiência Pública da Comissão de Direitos
Humanos da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro sobre os impactos e as
irregularidades da TKCSA com a participação do Marcelo Freixo, Paulo Ramos e do
Alessandre Molon. Nessa audiência foram feitas as denúncias do envolvimento da
segurança patrimonial da empresa com as milícias da Zona Oeste e um pescador foi
incluído num programa federal de proteção;
 Março/2009 – O Cônsul Geral da Alemanha no Rio de Janeiro Sr. Marcus Haas
convidou a Confapesca-BR & Fapesca-RJ para uma reunião no Consulado, onde
demonstraram interesse do governo Alemão na solução do impasse, mas, deixaram
claro que dependeria da vontade da empresa em abrir negociações com intuito de
buscar uma solução negociada;
 Abril/2009 – Reunião com Programa Federal de Proteção aos Defensores dos Direitos
Humanos. Participaram integrantes do mandato do Marcelo Freixo, o PACS, a Justiça
Global e o dr. Fernando Mattos, coordenador do programa que se comprometeu a
incluir o companheiro ameaçado pelas milícias no programa do governo federal;
 30/04/2009 – Matéria do jornal o Estado de São Paulo – Usina da TKCSA no Rio é
alvo de investigação do Ministério Público, referente a acusação de crime ambiental e
irregularidade na construção de ponte na Baia de Sepetiba;
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 Maio/2009 – Matéria “Rio de Janeiro em jogo: entre Cubatão e o paraíso” Jornal dos
economistas. n.238, maio 2009. Órgão oficial do Corecon-RJ e Sindecon-RJ;
 01/05/2009 – Ato no Dia do Trabalhador em Santa Cruz, juntamente com a Plenária
dos Movimentos, incluiu uma caminhada até o portão II da TKCSA e contou com a
participação de cerca de 900 pessoas;
 12/05/2009 – Oficio ao Representante Especial da Secretaria Geral da ONU para os
Direitos Humanos e Empresas Transnacionais e Outras empresas, Sr. John Ruggie.
Assunto: Violações cometidas pela CSA (TK e Vale) na Baía de Sepetiba, Rio de
Janeiro, Brasil;
 21/05/2009 – Audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da
Câmara dos Deputados, que tem como finalidade debater sobre graves violações aos
direitos humanos na Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro. Sob presidência do Deputado
Luiz Couto;
 Junho/2009 – Contato com Tim Cahill, baseado em Londres, da Anistia Internacional
que sugeriu fazer uma denúncia internacional denunciando todas as ameaças que os
pescadores vêm sofrendo na Baía de Sepetiba. O caso da TKCSA foi incluído no
relatório Os Muros nas Favelas e o Processo de Criminalização;
 Junho/2009 – Matéria “A implantação da TKCSA na Baía de Sepetiba é o verdadeiro
símbolo da tragédia do Rio de Janeiro” Jornal dos economistas. n.239, junho 2009.
Órgão oficial do Corecon-RJ e Sindecon-RJ;
 Julho/2009 – Parecer técnico elaborado por pesquisadores da ENSP sobre o Relatório
de Impacto Ambiental da TKCSA;
 13/08/2009 – Matéria do Jornal o Dia – “Trabalhadores sem salário e com uma
refeição por dia” – revela que operários subcontratados em condições degradantes de
trabalho; alguns deles dormiam em alojamentos sem cama nem acesso à água limpa e
recebiam apenas uma refeição por dia;
 25/09/2009 – Ministério da Saúde, através da Portaria n.2.241, institui grupo técnico
saúde e licenciamento ambiental coma finalidade de estruturar a participação da área
de saúde nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos;
 18/10/2009 – Passeata ecológica contra a TKCSA e os projetos industriais que poluem
a Baía de Sepetiba patrocinado pelo Movimento Ecumênico Fé e Política do Rio de
Janeiro e a Paróquia de São Pedro de Sepetiba;
 Setembro e outubro de 2009 – Ciclo de Debates (19/09, 03/10, 17/10, 31/10): A Baía
de Sepetiba pede Socorro. Pólo Industrial de Sepetiba: desenvolvimento para quem e
para quê? Composto por três seminários locais (Ilha da Madeira, Itaguaí e Pedra de
Guaratiba) e um seminário regional em Campo Grande a partir do acumulado destes
três seminários locais. Elaboração de programa de trabalho para orientar as ações
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locais de articulação, formação e mobilização para lidar com o caso TKCSA. O ciclo
resultou do evento também uma declaração final - carta política;
 Novembro/2009 – Café da Manhã com Jornalistas. Conferência de imprensa no centro
do Rio de Janeiro. Estiveram presentes jornalistas dos seguintes veículos: Folha de São
Paulo, Agência EFE, Fazendo Média, Brasil de Fato entre outros. Na ocasião estavam
presentes: Karina Kato, Sandra Quintela, Leilane e Marcos Arruda do PACS; Evanize
Sydow (assessora de imprensa do PACS); Victor Mucare (advogado); Sergio Ricardo
(ambientalista); André Espírito Santo (FAPESCA); Ivo Soares (AAPP Guaratiba); Luís
Carlos (Apescari). Na ocasião foi entregue um kit contendo o dossiê sobre o caso, cd
com fotos e documentos digitalizados, relatório do GATE e documento final do
Tribunal Permanente dos Povos. Envio de material para jornalistas da Carta Capital e
do Fantástico;
 Novembro/2009 - Realização de uma gira pela Alemanha. Participaram uma assessora
do PACS e dois pescadores. Realizada um reunião com sindicalistas em Duisburg.
Evento público organizado por diversas organizações alemães, entre elas FDCL,
KoBra, Die Linke Duisburg, ATTAC, Estreitamento das articulações com sindicalistas
de base da ThyssenKrupp;
 06/11/2009 – Participação do pescador Luis Carlos na Audiência Pública "De Lima a
Madrid : luchando por justicia en las relaciones economicas UE-America Latina" no
Parlamento Europeu em Bruxelas, Bélgica;
 06/11/2009 – Reunião de pescadores, PACS, FDCL e Fundação Rosa Luxemburg com
a deputada européia Gabriella Zimmer no Parlamento Europeu em Bruxelas;
 06/11/2009 – Matéria do Globo “Siderúrgica aumentará em 76% emissão de CO2 no
Rio – CSA vai lançar 12 vezes mais gás poluente do que toda a indústria”;
 26/11/2009 – Encontro com o ministro brasileiro de direitos humanos Paulo Vanucchi.
Entrega do dossiê, o relatório do GATE, o documento final do Tribunal Permanente
dos Povos e um cd com documentos e fotos das obras. O ministro se comprometeu a
estudar os documentos e levar o caso para Brasília;
 Dezembro/2009: Participação de pescador e seu advogado na Conferência
Transnacionais e Direitos Humanos – Terra de Direitos e Rosa Luxemburgo. O
objetivo era colocar em contato ativistas, militantes e advogados que atuem na áreas de
litigação contra transnacionais na América Latina para pensarem estratégias de ação na
área jurídica em casos em que transnacionais dos países do norte violam direitos
humanos e constitucionais de povos nos países do sul;
 Dezembro/2009 – Realização do seminário Estratégias do Capital no Rio de Janeiro:
infraestrutura, indústria e energia. Nesta ocasião foi lançado o livro Companhia
Siderúrgica do Atlântico (TKCSA): Impactos e Irregularidades na Zona Oeste do Rio
de Janeiro;
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 09/12/2009: Seminário Estratégias do Capital no Rio de Janeiro: infra-estrutura,
indústria e energia. O encontro visa ao questionamento e análise crítica das políticas
“desenvolvimentistas” dos governos federal, estadual e municipal e ao aprofundamento
do diálogo sobre os desafios que se apresentam para se pensar e construir novas formas
de desenvolvimento.Realizado pelo Plenária dos Movimentos Sociais, o MST, a CMP
e o Pacs;
 14/12/2009 – Diligência na TKCSA da Comissão de Direitos Humano e Minorias da
Câmara dos Deputados para apuração de denuncias de danos e ameaças a direitos
humanos, econômicos, sociais e ambientais à população diretamente afetada pela
TKCSA;
 22/12/2009 – Altera a Lei 4372, de 13/06/2006;
 2010 – Lançamento do Filme “Não Vale” com o Curso pré-vestibular comunitário de
Sepetiba, a comunidade de Sepetiba, e a Paróquia de São Pedro com debate focando o
caso da TKCSA e suas irregularidades socioambientas, e avanço do agronegócio
realizado no Centro Comunitário Santo Expedito pelo Movimento Ecumênico Fé e
Política do Rio de Janeiro;
 2010 – Seminário realizado na Igreja de São Pedro em Sepetiba que discutiu os
megaprojetos industriais para a região, inclusive a poluição causada pela TKCSA com
participação Núcleo Socialista de Campo Grande;
 2010 – Debate antes da eleição e Campanha Fraternidade com o tema TKCSA e seus
impactos socioambientais com participação de Chico Alencar (PSOL), Rogério Rocco
(PV) e Robson Leite (PT);
 2010 – Duas reuniões com o BNDES. No âmbito da plataforma BNDES foi realizada
uma reunião com uma equipe do BNDES (responsáveis pelo projeto, ouvidora,
jurídico) com o objetivo de entregar provas sobre os impactos e as irregularidades do
caso da TKCSA;
 Janeiro/ 2010 – Articulação com outros grupos de atuação no território nacional contra
a Vale para atividades no Fórum Social Mundial. Aproximação dos pescadores e do
caso TKCSA da articulação Justiça nos Trilhos;
 21/01/2010 – Participação na Assembléia Anual dos Acionistas da ThyssenKrupp em
Bochum. Participaram um pescador e uma assessora do PACS. Viagem programada e
articulada por organizações defensoras de direitos humanos e ambientalistas brasileiras
e alemães, por grupos de solidariedade Alemanha – Brasil, dentre elas PACS, Instituto
Rosa Luxemburgo, FDCL, KoBra e pelo partido de esquerda alemão Die Linke. Na
Alemanha a intervenção na Assembléia de Acionistas foi noticiada no Financial Times
Deutschland, Die Welt, Spiegel on line, Börsen-Zeitung entre outros. A notícia foi
divulgada também no Brasil, Itália, Portugal, Cuba e na França;
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 Janeiro/2010 – Audiência Pública na Comissão de Cooperação e Desenvolvimento
Econômico no Parlamento Alemão com presença de um pescador, da assessora do
PACS e de representantes da empresa;
 25/03/2010 – Foi realizada no Fórum Social Urbano uma oficina intitulada "A Baía de
Sepetiba pede Socorro: os megaprojetos e os conflitos sociais e ambientais". Foi
realizada pelo Comitê A Baía de Sepetiba pede Socorro em parceria com o Mandato do
Deputado Federal Chico Alencar. Compondo a mesa: Dep. Chico Alencar; Félix Ruiz
Sanchez (PUC/SP); Virgínia Fontes (UFF);
 26/03/2010 – Membros do Comitê Baía de Sepetiba pede Socorro participam do debate
sobre “Os Impactos dos Megaprojetos no Rio” no Fórum Social Urbano denunciando
os impactos socioambientais provocados pela TKCSA;
 31/03/2010 – Moradores de Santa Cruz participam do debate “As Lutas pela Saúde no
Rio de Janeiro Hoje e a Organização do Fórum” no Fórum de Saúde denunciando as
irregularidades da TKCSA e seus impactos na saúde;
 05 a 12/04/2010 – Realização de duas caravanas da articulação "Atingidos pela Vale",
objetivando o intercâmbio entre grupos impactados por atividades de siderurgia: uma
em Minas Gerais e outra no Corredor Carajás. O pescador Ivo participou da caranava
Carajás e Ana Garcia (PACS) da caravana Minas;
 12/4/2010 - Recepção de chegada das caravanas Minas e Carajás em Sepetiba, RJ.
Evento auspiciado pelo grupo Fé e Política na Igreja de Sepetiba;
 12 a 14/04/2010 – Moradores e pescadores do entorno da Baía de Sepetiba denunciam
a TKCSA no I Encontro Internacional dos Atingidos pela Vale no Rio de Janeiro.
Encontro reuniu mais de 160 participantes de mais de 80 organizações de todo o
mundo. No encontro foram denunciadas as violações de direitos humanos, a
exploração de trabalhadores e a precarização das condições de trabalho, a destruição da
natureza e o desrespeito às comunidades que são marcas dos instrumentos que a
empresa utiliza em suas operações;
 15/04/2010: Lançamento do Dossiê dos Impactos da Vale no mundo, na Assembléia
Legislativa do Rio de Janeiro. Participaram cerca de 200 pessoas. Representantes do
Canadá, Peru e Moçambique, por exemplo, intercalaram seus depoimentos com os de
lideranças comunitárias, movimentos e organizações sociais e sindicais de estados
brasileiros. Após o lançamento foi realizado um ato na porta da Vale;
 15/04/2010 – Entrevista para a CBN sobre o I Encontro Internacional dos Atingidos
pela Vale e sobre o Lançamento do Dossiê Os Impactos da Vale no Mundo;
 Maio/2010 – Apresentação do caso da TKCSA na Participação no II Tribunal
Permanente dos Povos em Madri, Espanha, que julga ética e moralmente as violações
de direitos humanos cometidas por empresas transnacionais européias na América
Latina. A TKCSA foi incluída no verdito final no eixo de 1) violações a integridade
física das pessoas (p. 9), 2) impactos ambientais e mudança climática (p.11). Além
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disso, e talvez a medida mais importante, o dictame sugere uma medida cautelar para
suspensão da obra (p.30);
 Maio/2010 – Oficina sobre formas de litigação de multinacionais na III Cúpula dos
Povos em Madrid, Espanha. Foi organizada em conjunto com a Terra de Direitos,
PACS, AAPP e o FDCL;
 17/05/2010 – O documento La Unión Europea y Las Empresas Transnacionales em
America Latina: Políticas, instrumentos y actores cómplices de las violaciones de los
drechos de los pueblo de autoria do Tribunal Permanente de Los Pueblos, propõe
enquanto medidas cautelares, dentre outras, a suspensão de grandes projetos e
megaprojetos como a planta de aço impulsionada pela TK no RJ, Brasil;
 02/06/2010 – Documentário denuncia desastre ambiental em ilha fluminense. As
agressões ambientais ocorridas na Ilha da Madeira, em Itaguaí (RJ), e as consequências
disso na vida dos pescadores do local são o tema central do documentário „Território
de Sacrifício ao Deus do Capital: o caso da Ilha da Madeira‟. O vídeo foi produzido
por pesquisadores da EPSJV/Fiocruz e mostra como a vida dos moradores da ilha foi
afetada com a chegada de grandes empreendimentos econômicos à região do Porto de
Itaguaí;
 11/06/2010 – Debate no programa de rádio Faixa Livre com a presença de Marielene

Ramos, Secretária do Ambiente do Rio de Janeiro, Karina Kato (PACS) e Isac Soares,
pescador;
 13/06/2010 - O Governo do Estado do Rio de Janeiro inaugura a pedra fundamental do
Colégio Estadual Erich Walter Heine, no Conjunto Habitacional João XXIII, em Santa
Cruz. O colégio oferecerá Ensino Médio regular e cursos nas áreas de administração,
vendas, secretariado, logística e qualidade. O investimento da CSA na unidade será de
cerca R$ 9 milhões;
 14/06/2010 – Reunião com a Promotora Gisele Porto do Ministério Público Federal
com o objetivo de pensar formas de barrar e/ou acusar formalmente os projetos que
estão sendo implantados na Baía de Sepetiba;
 16/06/2010 – Debate no programa de rádio Faixa Livre com a presença de Marielene
Ramos, Secretária do Ambiente do Rio de Janeiro, Karina Kato (PACS) e Isac Soares,
pescador;
 18/06/2010 – Inauguração com entrada em operação da planta da TKCSA com a
presença do presidente Lula, governador Sérgio Cabral, Roger Agnelli e Eberhard
Schultz. Protesto de pescadores e panfletagem em Santa Cruz no dia de inauguração da
TKCSA, contrária ao complexo siderúrgico;
 30/07//2010 – Reunião com o assistente e diretor de relações Institucionais de Marilene
Ramos, Secretária do Ambiente do Estado com o objetivo de ampliar diálogo e dar
visibilidade às nossas denúncias junto ao Estado;
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 Agosto/2010 – Denúncia de morador de Santa Cruz sobre a poeira de particulados
prateados na Comissão de Direitos Humanos da Alerj;
 07/08/2010 – Matéria no Extra: Pó brilhoso assusta Santa Cruz – Moradores afirmam
que vem tendo problemas de saúde devido a siderúrgica;
 22/08/2010 – Nota de esclarecimento da TKCSA na imprensa afirma que as estações
de monitoramento registram resultados abaixo dos níveis estabelecidos pela licença
ambiental e que medidas de controle adotadas, cessem as inconveniências relatadas por
moradores das imediações da siderúrgica;
 23/08/2010 – INEA multou a TKCSA em R$1,8 milhão pela poluição atmosférica com
material particulado, proveniente da deposição de ferro-gusa em cavas abertas e
posteriormente foi reduzido para R$ 1,3 milhão;
 16/09/2010 – Chegada da deputada do Parlamento Europeu Gabrielle Zimmer ao Rio
de Janeiro. Almoço com o deputado estadual Marcelo Freixo. Visita a Pedra de
Guaratiba e conversa com pescadores locais;
 17/09/2010 – Missão de Solidariedade e Investigação de Denúncia em Santa Cruz.
Essa missão foi composta por organizações sociais locais e nacionais, entidades
sindicais, universidades, órgãos públicos, deputados e vereadores, assim como da
deputada européia Gabrielle Zimmer. A missão visitou escolas, postos de saúde e
conversou com moradores e pescadores. Reunião da deputada Gabrille Zimmer com
cerca de dez diretores da CSA, acompanhada de duas assessoras;
 17/09/2010 – Coleta de particulados em Santa Cruz contendo em uma amostra limalha
de ferro e em outra calcário;
 07/09/2010 – Artigo: O discurso da interdisciplinaridade e da sustentabilidade nos
projetos de EA escolar: desafios para políticas e pesquisas. In: Anais do VI Encontro
de Pesquisa em Educação Ambiental: A Pesquisa em Educação Ambiental e a Pós
Graduação no Brasil.USP/Campus Ribeirão Preto;
 25/09/2010 – Folder “Missão de Solidariedade e Investigação de Denúncia em Santa
Cruz – A Usina da TKCSA causa grave poluição no ambiente e danos à saúde da
população em Santa Cruz”;
 Outubro/2010: Matéria “TKCSA em Santa Cruz: Uma tragédia social anunciada”.
Jornal Sepe Regional IX, n.2;
 20/10/2010 – Moradores e pescadores de Santa Cruz, Sepetiba e Pedra de Guaratiba
participam do Seminário da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro denunciando a TKCSA;
 22/10/2010 – Moção de Repúdio a TKCSA em Solidariedade à População de Santa
Cruz e Pelo Direito à Saúde, aprovada no VI Congresso Interno da Fiocruz;
 29/10/2010 – Elaboração da Carta ao INEA, solicitando informações sobre o
monitoramento ambiental da qualidade do ar e das emissões atmosféricas da TKCSA,
analisados pela empresa e pelo INEA;
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 23/11/2010 - Moção de Repúdio a TKCSA em Solidariedade à População de Santa
Cruz e Pelo Direito à Saúde, aprovada no Seminário da Frente Nacional Contra a
Privatização da Saúde – Seminário Nacional da Saúde;
 Outubro a Dezembro de 2010 – Moradores de Santa Cruz impactados pela TKCSA são
atendidos no Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe)/UERJ e no
Cesteh/ENSP/Fiocruz;
 Dezembro/2010 – Relatório de Atividades do Procea – Programa TKCSA de
Comunicação e Educação Ambiental – julho de 2009 a dezembro de 2010 – relata
parceira com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, 10ª
Coordenadoria Regional de Educação (10ª CRE), Secretaria Municipal do Meio
Ambiente do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Itaguaí e
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Itaguaí e envolve a
participação de cerca de 350 diretores, coordenadores e professores e mais de 7 mil
alunos de 14 escolas públicas da região onde está instalado o empreendimento da
ThyssenKrupp. O objetivo do programa é desenvolver atividades voltadas para a
sensibilização e a educação ambiental de professores, funcionários e alunos de 13
escolas municipais localizadas em Santa Cruz, no município do Rio de Janeiro, e 01
escola no município de Itaguaí;

 Dezembro/2010 – Matéria: “Missão de solidariedade e investigação evidencia violação
de direitos em Santa Cruz. Jornal da ASFOC. Ano XVI dez.2010;
 Dezembro/2010 – Matéria: “Moção pelo Direito à Saúde” Revista Radis –
Comunicação em Saúde. N.100, dez 2010;
 03/12/2010 – Jornal das Dez: MP denuncia a CSA por crimes ambientais;
 03/12/2010 – RJTV 2ª edição: Vizinhos da CSA reclamam da qualidade do ar em
Santa Cruz;
 06/12/2011 – Bom Dia Rio: CSA é multada em R$ 14 milhões - Bom Dia Rio;
 10/12/2010 – Moção de Repúdio a TKCSA em Solidariedade à População de Santa
Cruz e Pelo Direito à Saúde, aprovada no I Simpósio Brasileiro de Saúde Ambiental
(disponível no site da ABRASCO);
 13/12/2010 – Apresentação da Moção no Encontro de Educadores Ambientais do
Estado do Rio de Janeiro. VIII Encontro de Educação Ambiental do Estado do Rio de
Janeiro. SEAM UERJ;
 14/12/2010 – Matéria do Globo: “Acordo entre MPRJ e INEA prevê auditoria
ambiental independente na CSA”. Elaboração de termo de referência do INEA com
participação do MPE para cumprimento da auditoria e que só então poderia haver
liberação do funcionamento do alto-forno;
 15/12/2010 – Apresentação das condicionantes da SEA para a liberação do segundo
alto forno;
 15/12/2010 – Ratificação do Governador Sérgio Cabral para a Liberação do segundo
alto forno;
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 17/12/2010 – Parecer técnico do Dr. René Mendes afirma a ausência de evidencias de
que emissões de aerodispersóides, originados da TKCSA no período de julho a
setembro de 2010 tenham provocado adoecimento e danos à saúde dos moradores do
entorno da TKCSA;
 17/12/2010 – RJTV 2ª edição: Governo estadual autoriza o funcionamento de novo
forno da CSA;
 17/12/2010 – Governo do estado autoriza entrada em operação do alto forno 2 da
TKCSA, sem parecer e laudo técnico do INEA, mediante laudo emitido pela CH2M
HILL do Brasil Engenharia Ltda, apresentado pela TKCSA. em detrimento do acordo
firmado entre o INEA e o MPF;
 20/12/2010 – Matéria Notícias do INEA: Autorização para funcionamento do alto
forno 2 da CSA foi respaldada por auditoria. “A Companhia alegou que o prazo de 60
dias era muito longo e que isso lhe acarretaria sérios prejuízos econômicos, jurídicos e
sociais, inclusive com a possível demissão de 800 postos de trabalho. Por isso,
tomamos essa decisão, com o aval do governador Sérgio Cabral, que entendeu a
necessidade da CSA. Mas, tudo sob o acompanhamento rigoroso dos órgãos
ambientais: garantiu Marilene Ramos;
 21/12/2010 – Moção de Repúdio a TKCSA em Solidariedade à População de Santa
Cruz e Pelo Direito à Saúde, aprovada no Conselho Universitário da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro;
 22/12/2010 – Matéria “Autorização para a CSA abre precedente inédito: licenças
ambientais
por
decreto?”
Site
do
Axel
Grael.
http://axelgrael.blogspot.com/2010/12/autorizacao-para-csa-abre-precedente_22.html;
 24/12/2010 – Segundo evento crítico de poluição atmosférica com material particulado
causado pela TKCSA, proveniente da deposição de ferro-gusa em cavas abertas;
 25/12/2010 – Ação penal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
(GATE/CAOp) denuncia TKCSA, o diretor de projetos Friedrich-Wilhelm Schaefer e
o gerente ambiental Álvaro Barta Boechat, por crimes ambientais (pena de até 19
anos). Denúncia foi complementada por diversos relatórios técnicos do INEA, além de
um estudo realizado pelo Instituto de Geociências da UFRJ, atestando aumento de
600% na concentração media de ferro na área de influencia da TKCSA;
 27/12/2010 – RJTV 2ª edição: CSA será novamente multada por despejar pó prateado
em Santa Cruz;
 28/12/2010 – Matéria: Pesquisadores se mobilizam para denunciar no Brasil e no
exterior
poluição
da
CSA,
publicada
no
sítio
Portal
Guaratiba
(http://www.portalguaratiba.com.br/2010/noticias/281203_ambientalistas_se_mobiliza
m_para_denunciar_no_brasil_e_no_exterior_poluicao_da_csa.html);
 28/12/2010 – Matéria: Pesquisadores se mobilizam para denunciar no Brasil e no
exterior poluição da CSA, publicada na Revista Plurale;
 29/12/2010 – RJTV 1ª edição: CSA terá que pagar indenização para moradores de
Santa Cruz atingidos por fuligem;
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 29/12/2010 – RJTV 2ª edição: CSA vai ter que reduzir a capacidade de produção;
 29/12/2010 – Matéria da Agencia Brasil: “CSA se compromete a indenizar moradores
por gastos com limpeza de fuligem”;
 30/12/2010 – RJTV 2ª edição: Carlos Minc critica a CSA pela poluição provocada pela
siderúrgica;
 Janeiro/2011 – Matéria: “CSA polui e prejudica saúde da população – especialistas da
UERJ e Ficoruz se mobilizam para denunciar poluição no Brasil e no exterior. Jornal
do Sintuperj. Ano VI, n.32. dez 2011;
 Janeiro/2011 – Estudo
INEA/DIMAM/GEAR;

Socioambiental

na

Localidade

de

Santa

Cruz.

 Janeiro/2011 – Parlamento Alemão e Europeu, em carta dirigida ao MPRJ, afirmaram
por dois de seus membros, Niema Movassat e Gabrele Zimmer, respectivamente,
questionamentos sobre a escolha da Usiminas para realização da auditoria da TKCSA,
quanto á independência e a neutralidade no caso de conflitos de interesses. Pela
informação divulgada, pelo menos até 2008 que a empresa brasileira Vale era acionista
minoritária da Usiminas. O fundo de pensão Previ que gerencia a Vale também
participa até hoje da composição acionária da Usiminas;
 Janeiro/2011 – Carta do secretário geral do Tribunal Permanente dos Povos, Giani
Tognoni, ao promotor estadual Daniel Ribeiro, informando sobre as duas sentenças
internacionais;
 03/01/2011 – Matéria do Estadão: “Fiocruz pede ao Inea cópia de laudo de fuligem
expelida no Rio pela CSA”;
 05/01/2011 - INEA multou a TKCSA em R$ 2,8 milhões pela poluição atmosférica e
compensação socioambiental indenizatória de R$ 14 milhões;
 05/01/2011 - Usiminas é contratada pela SEA para realização de auditoria na TKCSA,
sendo alvo de diversas acusações de conflito de interesses;
 07/01/2011 – Ofício de Solicitação de diversas entidades e parlamentares ao Promotor
de Justiça da Coordenação de Meio Ambiente do Grupo de Apoio Técnico
Especializado. Assunto: Solicitação de Informações sobre a Auditoria Independente a
ser realizada na ThyssenKrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico;
 07/01/2011 – Reunião da Fiocruz com a SEA sobre o Caso TKCSA, na qual foi
apresentada a possibilidade de cooperação através de formação de um grupo de
trabalho envolvendo a Fiocruz, universidades públicas e secretarias de saúde;
 08/01/2011 – Apresentação por pesquisador da EPSJV do tema Saúde no encontro com
os moradores, realizados em praça pública em Santa Cruz, com abaixo-assinado
Declaração de Santa Cruz, contrário a TKCSA;
 10/01/2011 – Matéria: “CSA terá que reduzir sua capacidade operacional a 70%”. O
presidente do conselho de administração da CSA, Hans Fischer garantiu na reunião que
a siderúrgica vai indenizar as famílias afetadas pelas emissões de grafite, em valores
ainda não calculados. A própria companhia estima em 6 mil o número de residências
atingidas;
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 15/01/2011 – Matéria: “Companhia Siderúrgica do Atlântico polui e prejudica saúde da
população”. Jornal do Sintuperj. Ano VI n.32, jan. 2011;
 21/01/2011 – Intervenção de Christian Russau (KoBra – Kooperation Brasilien) na
Assembléia de Acionistas da ThyssenKrupp em Bochum (Alemanha) no qual relatou
os impactos socioambientais da TKCSA no Brasil e solicitou diversos esclarecimentos
ao Ekkehard Schulz, presidente da ThyssenKrupp;
 29/01/2011 – Matéria: “ThyssenKrupp briga no Brasil por usina mais cara da história
do grupo industrial - O investimento de quase 6 bilhões de euros no complexo
siderúrgico no Brasil ainda não tem licença definitiva. Depois de ter registrado
incidentes ambientais, a empresa muda o tom e aceita auditoria.” Fonte: Via
Política/Deutsche Welle;
 Fevereiro/2011 – Matéria: O trágico preço do “Progresso” – Complexo siderúrgico
instalado no Rio de Janeiro comete crimes ambientais e viola direitos de pescadores e
moradores da região. Revista Caros Amigos;
 Fevereiro/2011 – Diagnóstico Situacional sobre Botos Cinza e o Ecossistema Marinho
da Baía de Sepetiba, elaborado pela Equipe Técnica do Projeto Boto Cinza;
 02/02/2011 – Matéria no site da EPSJV sobre os Impactos dos Grandes
Empreendimentos e o Sistema de Licenciamento/EIA-RIMA;
 04/02/2011 - Grupo de pescadores e moradores de Santa Cruz participou do Seminário
da Rede Alerta em Anchieta (ES), em solidariedade aos impactos da Companhia
Siderúrgica do Ubu (CSU) e denunciaram a CSA relatando suas experiências e
estratégias de luta;
 13/02/2011 – Matéria: Acionistas da ThyssenKrupp tomaram conhecimento do que
acontece na Siderúrgica de Santa Cruz, publicada no sítio Portal Guaratiba
(http://www.portalguaratiba.com.br/2011/noticias/130204_acionistas_da_thyssen_krup
p_tomaram_conhecimento_do_que_acontece_na_siderurgica_de_santa_cruz.html);
 18/02/2011- Morte do auxiliar operacional Jorge Édio de Araújo Junior na TKCSA;
 21/02/2011 – Em entrevista dada ao jornal Estadão, na matéria – CSA: uma siderúrgica
que começou errado - o diretor de sustentabilidade da TKCSA afirma “segundo o
executivo, a poeira que se espalhou na região não é tóxica. É isso que a Fiocruz quer
verificar com a análise em curso das amostras coletadas na vizinhança da siderúrgica.
Moradores foram examinados para a produção do laudo, que deve ficar pronto ainda
esse mês”. Este relato dado pela TKCSA configura-se uma distorção dos fatos;
 23/02/2011 – Portaria da ENSP/Fiocruz constituindo o grupo de trabalho para
examinar e atuar sobre os possíveis problemas socioambientais e de saúde associados à
siderúrgica TKCSA; manifesto assinado pelos moradores diretamente impactos pela
TKCSA; Abaixo-assinado contra a auditoria da Usiminas e a concessão da licença de
operação definitiva da TKCSA;
 25/02/2011 – Ato contra a TKCSA no INEA/SEA. Durante o ato reunião da comissão
de moradores com a SEA, com presença de pesquisador da Fiocruz. Foram
protocolados: carta escrita por moradores impactados pelas atividades da TKCSA;

18

 01/03/2011 – Ato público em frente a TKCSA em decorrência da morte de trabalhador
na TKCSA. Boletim CSP-Conlutas;
 01/03/2011 – Citação sobre os impactos socioambientais em Santa Cruz. Entrevista: A
serviço dos movimentos sociais: lado a lado com eles, Escola Politécnica da Fiocruz
contribui para promover a saúde e a educação,na cidade e no campo. Revista de
Manguinhos. Ano XXII n.22 - dez.2010. p.32-36;
 01/03/2011 – deputado estadual Marcelo Freixo denuncia os impactos da TKCSA em
pronunciamento na Alerj;
 01/03/2011 – Ato da SEA, publicado em DO, instituindo grupo de trabalho para avaliar
os danos à saúde causados em virtude da emissão de fuligem na atmosfera pela
empresa Thussenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico, composto pelas entidades: SEA,
SESDF, SMS, Fiocruz, UFRJ e UERJ;
 01/03/2011 – Matéria: CSA não terá licença definitiva enquanto não cumprir
exigências,
publicada
no
sítio
Portal
Portogente
(http://www.portogente.com.br/texto.php?cod=41685) sobre o Ato na SEA;
 02/03/2011 - – Matéria: CSA não terá licença definitiva enquanto não cumprir
exigências, publicada pela Revista Vírus Planetário;
 03/03/2011 – Comissão do Ato Contra TKCSA protocola carta junto a SEA e ao INEA
solicitando esclarecimentos sobre o caso TKCSA, o licenciamento, a contratação da
auditoria da Usiminas, a poluição da siderurgia, os agravos a saúde, etc;
 03/03/2011 – Matéria: “SEA não dará licença definitiva enquanto CSA não cumprir
exigências ambientais - SEA recebeu uma comissão de manifestantes. Eles denunciam
que Companhia está poluindo a região” Ambiente Notícias. Ascom. site da SEA;
 09/03/2011 – Entrevista: CSA causa racismo ambiental em população de Santa Cruz,
publicada no Portal Portogente;
 12/03/2011 – Apresentação pelo Grupo de Trabalho da EPSJV dos impactos à saúde
causados pela TKCSA no Conselho Distrital de Saúde da AP5.3, em Santa Cruz, a
convite deste conselho, onde houve distribuição da Revista Poli – Saúde, educação,
trabalho (Ano II n.16 - mar./abr.2011), com a matéria (p.19-21) “Licença para
impactar: Os conflitos na Saúde Ambiental” sobre o caso TKCSA e Belo Monte e da
moção de repúdio aprovada no VI Congresso Interno da Fiocruz;
 16/03/2011 – Reunião do GT da SEA aponta a possibilidade de realização de auditoria
em saúde decorrente da poluição da TKCSA. Foi indicado a Fundacentro. A SEA foi
questionada por não ter indicada a Fiocruz por terem pesquisadores acompanhando ser
um centro de referência internacional;
 18/03/2011 – Em função da reunião do Conselho Estadual de Saúde ter como ponto de
pauta o caso TKCSA foram distribuídos a Revista Poli – Saúde, educação, trabalho
(Ano II n.16 - mar./abr.2011) e a moção de repúdio aprovada no VI Congresso Interno
da Fiocruz;
 18/03/2011 – Publicação no diário oficial do requerimento de autoria da deputada
estadual Lucinha (PSDB) criando Comissão Especial para apurar possíveis
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irregularidades e imprevidências do Governo do Estado e do Instituto Estadual de
Ambiente - INEA - no processo de concessão de licenciamento ambiental referente à
implantação da siderúrgica na região;
 24/03/2011 – Portaria da EPSJV/Fiocruz constituindo o grupo de trabalho para
examinar e atuar sobre os possíveis problemas socioambientais e de saúde associados à
siderúrgica TKCSA;
 Março-Abril/2011 – Matéria: “Licença para impactar – Os conflitos na Saúde
Ambiental. Revista Poli – EPSJV.Ano III. N.16. p.18-21;
 Março/2011 – Matéria: TKCSA: movimento em defesa dos moradores de Santa Cruz
ganha força. Jornal da ASFOC – Ano XVII – março 2011. p.7;
 Abril/2011 – Matéria “Chuva de poeira prateada”. Le Monde Diplomatique Brasil p.89;
 Abril/2011 – O relatório de auditoria da TKCSA elaborado pela Usiminas é
apresentado ao INEA;
 12/04/2011 – Abaixo-assinado Repúdio à auditoria da Usiminas para Concessão da
Licença de Operação à Companhia Siderúrgica do Atlântico (TKCSA);
 17/04/2011 – Matéria no Jornal o Globo: “Paes critica CSA e indicação ação verde Prefeito anuncia incentivos a prédios sustentáveis, com ISS e IPTU menores”;
 21/04/2011 – Visita técnica a Baia de Sepetiba com os pescadores, moradores, ONG,
universidades e pesquisador da Fiocruz;
 22/04/2011 – Matéria no Jonal o Globo: “Achamos que só os empregos bastariam Presidente da CSA admite que companhia avaliou mal as reações da comunidade e diz
que quer mudar imagem”;
 20-23/4/2011: II Encontro Internacional dos Atingidos pela Vale em Sarzedo, MG.
Participação do pescador e morador de Santa Cruz, Jaci do Nascimento, e duas
assessoras do PACS;
 30/04/2011 – Palestra de pesquisador da Fiocruz sobre os Impactos à Saude Ambiental
da TKCSA em Itaguaí e Santa Cruz. Seminário Comemoração ao Dia da Baixada, na
Câmara Municipal de Vereadores de Seropédica;
 07/05/2011 – Inaugurada, no bairro de Santa Cruz, o Colégio Estadual Erich Walter
Heine, primeira escola sustentável do pais, que faz parte de um convênio da empresa
ThyssenKrup CSA e o governo do estado;
 09/05/2011 – Apresentação do vídeo - Desenvolvimento a Ferro e Fogo na Zona Oeste
do Rio de Janeiro, do Ibase, no Clube de Engenharia;
 09/05/2011 – Matéria “Secretário do Ambiente anuncia medidas fortes para adequação
ambiental da CSA” Ambiente Noticias;
 10/05/2011 – Secretário do Ambiente, Carlos Minc, embarga obra de ampliação
(terceira coqueria) da CSA e exige cobertura de poço poluente. Ambiente Notícias da
SEA;
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 10/05/2011 – A Associação Rural Nippo Brasileira de Santa Cruz encaminha carta
informa que desde a instalação da TKCSA a colônia japonesa, instalado no território
desde 1938, tem enfrentado graves problemas relacionados a perdas de produção e de
transtornos nas residências em conseqüência de transbordamentos do canal são
Fernando. Com o desvio do canal do São Francisco para o rio Guandu pela TKCSA
tem causado refluxo das águas para o canal nas cheias e nas marés alta, ocasionando
transbordamento;
 11/05/2011 – Matéria “Fuligem pode custar à CSA suspensão de licença. Minc fixa
prazo para início de obras que reduzam poluição e embarga projeto de ampliação.”
Jornal o Globo;
 14/05/2011 – Apresentação pelo Grupo de Trabalho da EPSJV dos impactos à saúde
causados pela TKCSA no Conselho Distrital de Saúde da AP5.2, em Campo Grande, a
convite deste conselho;
 14-15/5/2011 - Curso de Formação com moradores de Santa Cruz e pescadores na
UFRRJ organizado pelo PACS
 20/05/2011 – INEA autoriza autorização para ampliação da CSA mediante
apresentação de projeto de exaustor que terá sua implantação finalizada em 1 ano;
 20/05/2011 – Matéria “Mais 1 ano de chuva de fuligem. Estado libera obra após CSA
apresentar projeto que só cessa emissão de pó em 12 meses. Jornal O Dia;
 20/05/2011 – É inaugurada a primeira "escola verde" da América Latina, através de um
convênio entre a TKCSA e Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. A
escola é a primeira a conseguir certificação LEED Schools (sigla em inglês para
liderança em energia e design ambiental);
 24/05/2011 – Primeira audiência pública realizada na Alerj convocada pela Comissão
Especial da Alerj instaurada para apurar possíveis e irregularidades e imprevidências
do governo do estado e do INEA, no processo de concessão de licenciamento
ambiental referente a implantação da TKCSA, com a convocatória e relato de
pesquisadores da Fiocruz;
 24/05/2011 – Na audiência houve denúncia da inauguração de uma boate em Itacuruça,
que é freqüentada pelos chineses funcionários da TKCSA , onde meninas, menores de
idade estão se prostituindo e usando drogas;
 25/05/2011 – Matéria do Sindisprev. Licença de Cabral para CSA ligar 3 alto-forno e
“poluir
mais”
é
criticado
na
Alerj
(http://www.sindsprevrj.org.br/jornal/secao.asp?area=18&entrada=4916);
 25/05/2011 – A comissão do ato de 25 de fevereiro de 2011 protocola novo documento
junto a SEA e o INEA reiterando a solicitação de resposta as questões apresentas em
25/02/2011;
 Junho/2011 – Matéria: Um futuro prateado. Jornal dos economistas. n.263, junho 2011
Órgão oficial do Corecon-RJ e Sindecon-RJ;
 Junho /2011 – Panfleto “Resistência de Aço – Articulação da População Atingida pela
CSA;
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 04/06/2011 – Palestra Caso TKCSA: Sábado é dia de Cinema em São Gonçalo.
Grandes obras, grandes problemas, grandes negócios. Auditório FFP/UERJ;
 07/06/2011 – Palestra sobre a sustentabilidade e as políticas públicas – caso TKCSA.
Semana do Ambiente da PUC-Rio;
 08/06/2011 – TKCSA é denunciada pelo Ministério Público Estadual, por crimes
ambientais pela segunda vez, respondendo o gestor técnico da empresa, Luiz Cláudio
Ferreira Castro. De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) MP,
os réus não adotaram medidas de precaução ao acionar o Alto Forno 2, em dezembro,
tampouco comunicaram os órgãos ambientais competentes sobre os impactos
ambientais gerados desde então;
 08/06/2011: Segunda Ação Penal do MPRJ. O Grupo de Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) voltou a denunciar a Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), da
Thyssenkrupp, por crimes ambientais;
 14/06/2011 – Oitiva de audiência pública convocada pela Comissão Especial da Alerj,
com os temas saúde e atividade pesqueira, com a convocatória e relato de pesquisador
da Fiocruz;
 21/06/2011 – Oitiva de audiência pública convocada pela Comissão Especial da Alerj,
com a convocatória da Presidente do Instituto Estadual do Ambiente, Marilene Ramos;
 27/06/2011 – O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou por crimes
ambientais a Usiminas e quatro de seus prepostos, Bruno Menezes de Melo, Ricardo
Salgado e Silva, Marta Russo Blazek e Monica Silveira e Consta Chang, por
apresentarem relatório de auditoria ambiental parcialmente falso e enganoso, inclusive
por omissão, ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para instruir o processo de
licenciamento da TKCSA;
 Julho /2011 – Panfleto “Resistência de Aço – Articulação da População Atingida pela
CSA;
 02/07/2011 – Moção de Repúdio a TKCSA em Solidariedade à População de Santa
Cruz e pelo Direito à Saúde Ambiental. Aprovada na Plenária Internacional de
Mobilização: Cúpula dos Povos da Rio+20 por Justiça Social e Ambiental. Rio de
Janeiro. Comitê Facilitador da Sociedade Civil Brasileira para a Rio+20;
 06/07/2011 – Aprovada audiência da comissão de seguridade social e família da
Câmara de Deputados que deve ser realizada nas próximas semanas em Brasília para
discutir os riscos à saúde do trabalhador e da população da Zona Oeste do Rio de
Janeiro com as atividades da CSA";
 15/07/2011 – Palestra: Conflitos socioambientais na Baía de Sepetiba – O Caso
TKCSA. Seminário Políticas públicas, controle social e sustentabilidade: Um enfoque
para a Rio+20. Apedema-Baixada. Fiocruz. Rio de Janeiro;
 15/07/2011 – Entrevista de pesquisador da Fiocruz na rádio Catedral sobre os impactos
à saúde causados pela TKCSA em Santa Cruz;
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 28/07/2011 – TKCSA move uma ação de responsabilidade civil contra o pesquisador
médico sanitarista da Fiocruz Hermano Albuquerque de Castro;
 30/07/2011 – Articulação da População Atingida pela Companhia Siderúrgica do
Atlântico (APACSA) encaminha ofício aos representantes da auditoria Conestoga –
Rovers & Associados na reunião na Paróquia de São José, Av. João XXIII, Santa Cruz,
para tratar da auditoria em curso acerca das atividades da TKCSA;
 Agosto/2011 – Panfleto “Resistência de Aço – Articulação da População Atingida pela
CSA;
 Agosto/2011 – Matéria: “Chuva se irregularidades, desrespeito à vida e benesses à
TKCSA. Jornal da ASFOC. Ano XVII. Ago.2011;
 Agosto 2011 – Matéria: Desenvolvimento – Para onde? Para quê? Para quem? Radis
Comunicação em Saúde aborda os impactos à saúde causados pela TKCSA;
 Agosto 2011- Matéria da publicação de circulação externa da TKCSA – Hora da
Verdade – afirma que a CSA apóia os governos estadual e municipal na construção de
novas e modernas unidades de atendimento médico. TKCSA faz investimentos de R$ 4
milhões na construção da unidade de Clinica de Família da Reta João XXIII. A
TKCSA afirma que declarações de pesquisador da Fiocruz são falsas;
 10/08/2011 – Audiência pública na Alerj sobre o caso TKCSA foi cancelada devido ao
cancelamento da vinda do IBAMA-RJ;
 13/08/2011 – Denúncia na assembléia do SEPE-RJ sobre as ações da TKCSA junto as

escolas públicas de Santa Cruz e Itaguai, autorizadas pelas secretarias estadual e
municipal de educação;
 16/08/2011 – Presidência da Fiocruz, através de comunicado institucional contesta
jornal da TKCSA que apresenta produção de informações descontextualizadas, que
agridem a credibilidade institucional construída ao longo de mais de cem anos;
 18/08/2011 – Audiência pública na Alerj sobre o caso TKCSA foi cancelada devido ao
não comparecimento do Secretario Estadual do Ambiente Carlos Minc;
 18/08/2011 – Moção de Apoio à Comunidade e Trabalhadores de Santa Cruz/RJ pelo
Direito à Saúde, a educação, ao Trabalho e a Vida aprovada no VIII Congresso do
Sintuperj;
 19/8/2011 - Participação em reunião nacional dos Atingidos pela Vale em Anchieta
(ES). Visita e troca com a comunidade que será atingida pela CSU;
 22/08/2011 – Matéria do Jornal o Globo: CSA assina acordo para investir R$4,6
milhões em projetos de pescadores da baía de Sepetiba;
 24/08/2011 – Audiência pública na Alerj sobre o caso TKCSA foi novamente
cancelada devido ao não comparecimento do Secretario Estadual do Ambiente Carlos
Minc e do representante da TKCSA;
 24/08/2011 – A Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva (Abrasco)
manifesta seu apoio ao pesquisador Hermano Albuquerque de Castro, através de
manifesto e no site da associação;
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 25/08/2011 – Carta de repúdio ao acordo assinado entre a SEA e a União da Entidades
de Pesca e Aquicultura do Estado do RJ (UEPA). Assinado pela Associação dos
Pescadores e Aquicultores de Pedra de Guaratiba (AAPP) e Associação dos Pescadores
dos Cantos dos Rios (APESCARI), Federação das Associações de Pescadores
Artesanais do Rio de Janeiro – FAPESCA, Confederação das Federações de
Pescadores Artesanais do Brasil – CONFAPESCA, Colônia Z15 – Sepetiba;
 25/08/2011 – Moradores de Santa Cruz acampam na porta da SEA em denúncia pelo
não comparecimento do Secretario Estadual do Ambiente Carlos Minc nas audiências
públicas na Alerj sobre a TKCSA e exige a presença do mesmo nas audiência públicas
da comissão especial da Alerj;
 26/08/2011 – Carta aberta à sociedade sobre a Ocupação na Secretaria de Estado do
Ambiente pela comunidade de Santa Cruz/RJ;
 27/08/2011 – Reunião extraordinária sobre os impactos a saúde da TKCSA no
Conselho Distrital de Saúde da AP5.3, em Santa Cruz. Esteve presente a Fiocruz. Os
representantes da SEA, da Coordenação da Saúde do Trabalhador da SMSDC e da
TKCSA não compareceram;
 27/08/2011 – Denúncia do caso TKCSA junto a Assembléia do SEPE e autorização do
mesmo para publicação de matéria denunciando os impactos à saúde e a educação
ambiental realizada pelo complexo siderúrgico nas escolas da rede pública no
território;
 29/08/2011 – Pesquisadores do PACS, Fiocruz e UERJ participam de debate
promovido pela Equipe Técnica do Projeto Políticas Públicas de Saúde da Faculdade
de Serviço Social na UERJ sobre os impactos gerados pela TKCSA na saúde, na
educação e ao ambiente;
 31/08/2011 – Carta em solidariedade aos moradores e moradoras de santa cruz, em
mais um dia de luta. Justiça nos Trilhos - Rede de organizações civis, movimentos
sociais, pastorais sindicatos e núcleos universitários do Maranhão. Açailândia/Piquiá,
Estado do Maranhão;
 31/08/2011 – Matéria: Manifestantes de Santa Cruz são recebidos pelo Secretário do
Ambiente Carlos Minc. Noticias INEA;
 Setembro/2011 – Panfleto “Resistência de Aço – Articulação da População Atingida
pela CSA;
 Setembro/2011 – Matéria “TKCSA: Explorações e isenções. Jornal Sepe Regional IX,
n.4;
 05/09/2011 – Audiência pública na Alerj sobre o caso TKCSA com presença do exsuperintendente estadual do Ibama, Rogerio Rocco. Não compareceram mesmo tendo
sido convidados a Presidente do INEA Marilene Ramos e o Luiz Tenório,
representante área de sáude do INEA/SEA;
 05/09/2011 – Matéria: Moradores, pescadores e parlamentares se mobilizam contra
licença definitiva à TKCSA. Publicada pela Rede Brasil Atual;
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 05/09/2011 – No de apoio da Articulação da População Atingida pela Companhia
Siderúrgica do Atlântico (APACSA) em apoio ao pesquisador Dr. Hermano
Albuquerque de Castro (ENSP/Fiocruz), diante da inaceitável e repulsiva tentativa de
desqualificação técnica de seu trabalho pela ThyssenKrupp Companhia Siderúrgica do
Atlântico (TKCSA) em matéria da publicação de circulação externa da TKCSA – Hora
da Verdade, n.1, agosto 2011;
 15/09/2011 - Manifesto do SEPE em apoio à população de Santa Cruz/RJ atingida
pela TKCSA que protesta acampada em frente a sea/inea contra o descaso do governo
Cabral/Minc;
 20/09/2011 – Nota enviada pelo deputado alemão do partido Die Linke do parlamento
federal alemão, Niema Movassat, em solidariedade e apoio aos moradores e moradoras
de Santa Cruz em mobilizacao no dia hoje. “A fração DIE LINKE e eu mesmo, Niema
Movassat, queria expressar nossos protestos sobre os defeitos e os prejuízos da gente e
do ambiente causados através da aceraria da Companhia Siderúrgica do Atlântico do
conglomerado alemão ThyssenKrupp na Baía de Sepetiba”;
 20/09/2011 – Passeata de moradores de Santa Cruz pela Av. João XXIII para e reunião
com o secretário Carlos Minc. A maioria dos presentes se retirou no início da reunião
por divergências na constituição da mesa e no encaminhamento da mesma.
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