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  A Thyssenkrupp é um 
conglomerado que se 
formou a partir da fusão de 
duas empresas: a Thyssen e 
a Krupp. As relações da 
indústria Krupp com o 
nazismo estão fartamente 
registradas em documentos 
oficias, na literatura e até 
no cinema. Em uma busca 
rápida na internet é possível 
encontrar estas referências. 
  Em 1930 a família Krupp 
filia-se ao partido nazista. 
Nessa época, o presidente 
da Krupp foi nomeado por 
Hitler como presidente do 
fundo industrial cujos 
recursos ajudaram a 
financiar o governo nazista. 
  As indústrias Krupp 
tornaram-se o centro do 
armamento nazista e foram 
as maiores fornecedoras de 
armas ao exército nazista e 
usaram o trabalho de mais 
de 100 mil escravos de 
campos de concentração. 

THYSSENKRUPP E O NAZISMO 

  Em 1943, Adolf Hitler 
nomeou Alfried Krupp como 
ministro da economia de 
guerra. Hitler chegou a 
decretar uma lei especial 
para os Krupp, a Lex Krupp. 
 Ao final da guerra, Alfried 
Krupp foi preso, julgado e 
condenado como criminoso 
de guerra pelo tribunal de 
Nuremberg. Os nazistas 
mataram mais de 6 milhões 
de pessoas. Alfried Krupp 
faleceu em 1967. 
    Atualmente, a Fundação  
Alfried Krupp, criada em 
homenagem ao nazista 
Alfried Krupp,  detém 25,6 
% das ações da 
ThyssenKrupp sendo a 
entidade que detêm o 
maior número de ações da 
Thyssenkrupp. 
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VOCÊ SABIA... 
  Que três diretores da TKCSA foram denunciados pelo 
Ministério Público pelo grupo de combate ao crime 
organizado? 
  Que são apenas 325 empregos para a comunidade do 
entorno da TKCSA como afirma o próprio diretor de 
sustentabilidade da TKCSA? 
  Que a FIOCRUZ orientou a todos os vizinhos da TKCSA 
para que fiquem sob “monitoramento ambiental e em 
saúde” por até 20 anos após o término das operações da 
TKCSA? 
  Que as enchentes recorrentes no São Fernando 
acontecem devido ao desvio de 90 graus feito pela TKCSA 
no canal do São Fernando e que há apenas uma bomba 
de sucção naquele conjunto para evitar as enchentes? 
  Que mais de 300 pessoas já buscaram orientação 
jurídica com a Defensoria Pública por causa dos impactos 
da TKCSA? 
  Que o ministério Público e o IBAMA apontaram 
irregularidades em todo o processo de instalação da 
TKCSA? 
  Que há vários casos de mortes de trabalhadores e 
pescadores nas dependências da TKCSA? 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SABER MAIS SOBRE AS NOTAS DA “RESISTÊNCIA DE AÇO”: 

BLOG:       http://apacsa.wordpress.com/ 

E-MAIL:   comunidadeorganizada1@gmail.com 
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  Uma Comissão Especial, na ALERJ, foi constituída para 
investigar a TKCSA. A Comissão já realizou a 1ª Audiência 
Pública, no dia 24 de maio e uma  audiência está marcada 
para acontecer em Santa Cruz.  
 “A CSA tem que cumprir com as suas obrigações, e é 
nosso dever cobrar o resultado disso”, afirmou a 
presidente da Comissão, deputada Lucinha. “Essas 
providências são deveres do Parlamento”, endossou, o 
deputado André Lazaroni, membro da comissão. Segundo 
a relatora da comissão, deputada Janira Rocha, a 
iniciativa TKCSA é um exemplo de que “esses 
investimentos vêm consolidar um modelo de 
desenvolvimento econômico. Não é um problema apenas 
contra uma fábrica ou contra um governo.”  
  O problema também afeta instituições como a polícia, o 
exército e os bombeiros, como lembra o vice-presidente 
da comissão, deputado Paulo Ramos: “com certeza 
sofrem com a poluição da siderúrgica”.  Também faz 
parte da comissão, o deputado Zaqueu Teixeira. A 
próxima audiência será em Itaguaí, dia 27 de Junho, às 
15:00 h, Plenário da Câmara Municipal de Itaguaí, Rua 
Amélia Louzada, nº 277 ao lado Teatro de Itaguaí. 

   A Articulação da população impactada: pescadores, 
moradores, trabalhadores e agricultores está coletando 
assinaturas para uma pauta de reivindicações. Assine on 
line no blog da Articulação, na aba “Petições”. 
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