Carta de Santa Cruz
O FLAGELO THYSSENKRUPP-CSA
Nós, moradores, pescadores, donas de casa, operários, estudantes, desempregados, jovens,
crianças e idosos, homens e mulheres de Santa Cruz no município do Rio de Janeiro estamos
sofrendo com os impactos negativos da Thyssenkrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico desde
2006, início da instalação da TK-CSA. Desde então vários grupos e organizações vêm
denunciando,dentro e fora do Brasil, crimes socioambientais,violações de direitos humanos e
danos a saúde da população,cometidos pela TK-CSA.
O Ministério Público já denunciou a TKCSA por gerar poluição atmosférica em níveis capazes de
provocar danos à saúde humana, reconheceu que houve falsificação de assinaturas da população
para audiência pública sobre a instalação da TK-CSA e ajuizou uma ação penal responsabilizando
a empresa e dois de seus diretores por crimes ambientais.
Contra fatos, estão sendo construídos discursos que não são verdadeiros mas, vamos a eles e
seus contra-argumentos:
A)A TK-CSA irá trazer empregos e desenvolvimento.

A CSA gerou emprego para 10 mil pessoas na sua fase de construção e serão apenas
3,5 mil após seu pleno funcionamento. A mão-de-obra usada na construção não será
absorvida pela indústria. Um dos critérios internacionais do programa de desenvolvimento
das Nações Unidas, aponta para 1 emprego gerado a cada 200 mil reais investidos,ou
menos.Ora, se considerarmos o investimento de 7 bilhões de reais, deixando de lado
todas as isenções fiscais concedidas pelos governos e, dividirmos pelos 10 mil
trabalhadores da fase de construção,mais os 3,5 mil após seu pleno funcionamento; cada
emprego estará sendo gerado a um custo de mais de 500 mil reais. Quase 3 vezes mais
do que a referência de geração de empregos. E, se considerarmo s apenas os 3,5 mil
empregos o custo chega a 2 milhões de reais para cada emprego.
B)Aconteceram dois acidentes na TK-CSA que emitiram uma fuligem pesada no ar de
Santa Cruz.
Para este argumento convidamos os interessados a passarem um dia e uma noite em
nossas casas quando poderão constatar que a emissão de poluentes continua de forma
sistemática.
C)O material emitido no ar da região de Santa Cruz, é grafite
Mesmo que fosse grafite é reconhecido os efeitos negativos no ambiente e à saúde,além
disso o instituto de geociências da UFRJ detectou que houve um aumento de 600% na
emissão de ferro na região.
D)Uma empresa independente está fazendo a auditoria da TK-CSA
O empreendimento TK-CSA tem a empresa Vale como uma de suas acionistas e A
Usiminas, escolhida para fazer a auditoria tem como parte de suas ações a PREVI que é
um dos maiores controladores da Vale que em 2008 detinha ações da Usiminas. O que
comprova o conflito de interesses e descaracteriza a independência exigida pelo
ministério público.
E)A TK-CSA tem legitimidade técnico-ambiental para funcionar.
(1) O ministério público e o IBAMA reconhecem irregularidades na licença de operação
provisória concedida pela FEEMA; (2)Técnicos da Fiocruz alertam que a matriz energética
e o modelo de produção e altamente poluente;(3) as isenções fiscais concedidas pela lei
municipal 4372 de 13 de junho 2006 estão atreladas a cuidados ambientais, mas, a
destruição do mangue local e o desvio do canal São Fernando ocasionando enchentes
são apenas dois exemplos que não deveriam garantir os benefícios da lei.
Temos motivos para a preocupação, pois a TK-CSA está funcionando com apenas dois
fornos em um total previsto de oito fornos, mais a fabricação de cimento para breve.
Nossa preocupação é Licença de Operação Permanente a ser concedida no próximo
mês será um crime socioambiental colocando em risco a vida de mais de 6 mil famílias.

Ainda acreditamos nas instituições brasileiras, apesar de não encontrarmos assistência
médica satisfatória na região para problemas respiratórios e de pele, ainda mais, depois
do acidente no hospital Pedro II, quando a partir de então, todo o seu atendimento foi
suspenso. Ainda acreditamos, apesar do medo de alguns em falar sobre determinados
assuntos. Ainda acreditamos, apesar do descaso dos poderes legislativo e executivo.
Nós, moradores, pescadores, donas de casa, operários, estudantes, desempregados,
jovens, crianças e idosos, homens e mulheres de Santa Cruz, ainda acreditamos que o
Flagelo TK-CSA não conseguira reduzir a vantagem tenaz da vida sobre a morte.
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