
MANIFESTO DE 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 

Divulgamos abaixo o manifesto da população atingida pela TKCSA que questiona 
a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA-RJ) quanto às irregularidades aferidas à TKCSA. 
Desde de sua construção essa empresa vem causando sérios impactos socioambientais 
na região e na saúde humana. Com permissão do governo do estado, a TKCSA vem 
realizando o empresariamento do território, executando projetos de “responsabilidade 
social” corporativos que objetivam a privatização da saúde local, como é o caso do 
Hospital Pedro II (que foi municipalizado para se adequar ao modelo privatista das OS), a 
UPA da reta João XXIII e a Clínica da Família (que substituirá o Posto de Saúde Hernani 
Braga). O projeto privatista da empresa/governo também avança na rede pública de 
ensino, com o financiamento para construção do Colégio Estadual Erich Walter Heine 
(nome de um ex-diretor da TKCSA), em Santa Cruz, a partir de uma parceria com a 
Secretaria Estadual de Educação. Este complexo siderúrgico que já foi reiteradamente 
multado pelo órgão de controle ambiental estadual devido a poluição atmosférica na 
região, é alvo de denúncias de crimes ambientais, movidas pelo Ministério Público 
Estadual, sofre atualmente investigações da Comissão Especial da Alerj para apurar 
possíveis 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 e mesmo assim de forma vexatória tem o apoio e 
incentivo dos governos estadual e municipal em patrocinar e realizar atividades de 
“Educação Ambiental” na rede de escolas públicas no território, com a intenção clara de 
se promover uma educação corporativa, de cunho ideológico e promocional, de 
interesse privatista em franca oposição a educação pública, gratuita, democrática e de 
qualidade.  

Portanto, o SEPE-RJ conclama as entidades e todos aqueles e aquelas que 
defendem os direitos humanos e sociais, a democracia, a saúde e a educação pública 
estatal a subscreverem o manifesto abaixo. As assinaturas para adesão à carta podem 
ser enviadas para o e-mail mcbslima@gmail.com 

Companheiros e Companheiras, 

Nós, representantes de moradores, pescadores, trabalhadores, militantes 
políticos e acadêmicos, ocupamos pacificamente a frente da Secretaria de Estado do 
Ambiente (SEA) e do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) com intuito de cobrar 
respostas ao secretário Carlos Minc com relação à situação da comunidade de Santa 
Cruz, que sofre com a imposição de um projeto danoso e que vem provocando impactos 
sérios e irreversíveis à saúde dos atingidos, que é a Thyssen Krupp Companhia 
Siderúrgica do Atlântico (TKCSA). A maneira pela qual a TKCSA foi imposta e executada 
exclui das decisões a maioria das pessoas afetadas, como a comunidade do entorno da 
siderúrgica, que sofre com a poluição diariamente.  

Esse movimento repudia a liberação do altoforno 2 e a concessão da licença de 
operação mediante a realização de “projetos sociais”. As “chuvas de prata” não são 
“acidentes” consecutivos, mas constantes, e pioram durante a noite, principalmente 
após a instalação do altoforno 2. Repudiamos também a irresponsável sinalização e 



forte tendência para a liberação do altoforno 3 que duplicará a produtividade mesmo 
diante de tantos acidentes e irregularidades por parte da empresa, e diante de sérios e 
destrutivos impactos na saúde e na vida das pessoas. Essa é mais uma decisão tratorada 
pelo governo do estado caracterizando uma ação arbitrária. Por último, repudiamos a 
falta de compromisso com as instituições, com as comunidades, com os pescadores, 
com os trabalhadores, com os agricultores, e com as próprias leis do Estado 
Democrático de Direito, por parte do senhor Carlos Minc ao não comparecer pela 
terceira vez em Audiência Pública na Alerj convocada pela Comissão Especial que 
investiga o caso TKCSA. Além de denunciar, exigimos a presença do secretário na 
próxima Audiência para que se justifique diante do povo. Reafirmamos que também é 
de responsabilidade desta secretaria a manutenção da integridade e segurança dos 
acampados, para que suas mãos não se tornem mais manchadas de sangue, como já se 
encontram pelos danos a vida e a saúde dos moradores e trabalhadores de Santa Cruz. 

Pensamos uma sociedade democrática sem a atual política de desenvolvimento 
(in)sustentável. Não sairemos até que nossas exigências sejam atendidas. Solicitamos a 
participação de toda a comunidade civil e acadêmica para manter a ocupação, o diálogo 
horizontal e democrático, bem como a paralisação imediata de atividades que causem 
risco ao meio ambiente e a saúde, até que um verdadeiro diálogo com a comunidade 
seja aberto, através de uma assembléia comunitária em Santa Cruz. Nossas objetivos 
são: 

1 – Impedir que a TKCSA ganhe a licença definitiva de operação enquanto seus 

impactos sociais e ambientais não forem devidamente mensurados e minimizados. 

Exigimos compensação integral a todos os moradores, moradoras e pescadores! 

2 – Exigir que o Secretário de Ambiente do estado, Sr. Carlos Minc, atenda à 

convocação das autoridades da Alerj, comparecendo às audiências da Comissão 

Especial. Exigimos que o Sr. Minc vá a Santa Cruz ouvir e dar respostas concretas aos 

moradores e pescadores que estão sofrendo com o funcionamento da empresa! 

 

Articulação da População Atingida pela TKCSA - APA CSA 

Associação de Pescadores Artesanais da Ilha da Madeira - APAIM 

Associação de Pescadores e aquicultores de Coroa Grande - APACOR 

Associação de Pescadores, Aquicultores e Barqueiros de Itacuruça - ABIT /ITAC 

 

Associação dos Pescadores Artesanais de Pedra de Guaratiba - APA PG  

Associação dos Pescadores do Canto dos Rios - APESCARI 

Confederação das Associações de Pescadores Artesanais do Brasil - CONFAPESCA 

Federação das Associações de Pescadores Artesanais do Rio de Janeiro - FAPESCA 

Associação de Docentes da Uerj (Asduerj) 



 

Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES) 

Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Estaduais do Rio de Janeiro (SINTUPERJ) 

Setor de Psiquiatria e Psicanálise do Hospital Universitário Pedro Ernesto/UERJ 

Unidade de Psiquiatria Assistencial/Faculdade de Ciências Médicas/UERJ 

Atesq-Associação dos Trabalhadores Expostos à Substâncias Químicas. Fundada por ex-

trabalhadores Shell/Basf, Paulínia SP 

Grupo de Trabalho sobre Substâncias Químicas da RBJA 

Federação das Associações de Moradores de Itaguaí (FRAMI) 

Frente Nacional contra a Privatização da Saúde 

Fórum de Saúde do Rio de Janeiro 

Projeto Políticas Públicas;o potencial dos movimentos sociais e conselhos 

no Rio de Janeiro da FSS/UERJ 

CEPEDES - Centro de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Extremo Sul/Ba 

GT Meio Ambiente Associação dos Geógrafos Brasileiros 

GP- Historicidade do Estado e Direito:interação sociedade e meio ambiente – UFBA 

Sindicato dos Profissionais de Educação da FAETEC (SINDPEFAETEC) 

GT Combate ao Racismo Ambiental da RBJA 

Associação de Docentes do Colégio Pedro II – ADCP II 

Equipe do  CERESt-BIG 

Grupo Tortura Nunca Mais/RJ (GTNM/RJ) 

CEBRASPO - Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos 

 

 


