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CSN ONTEM, HOJE E 

SEMPRE 
Neste marco de oito décadas, a Companhia celebra as pessoas que a fizeram (e fazem) 
uma das maiores do mundo e reinventa seu modelo de negócios para um futuro ainda 
mais estratégico, inovador e sustentável. Um dos pilares dessa trajetória, a Fundação 
CSN também comemora seus 60 anos de ações sociais, especialmente nas cidades 

onde a empresa está presente
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HISTÓRIAS QUE A EMPRESA 
AJUDOU A CONSTRUIR 
Reunimos trechos de relatos recebidos  
em nossa campanha de aniversário.  
São lembranças e memórias de quem  
faz parte dessa trajetória vibrante da CSN
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FUNDAÇÃO CSN
Estruturado para desenvolver programas 
de inclusão, valorização das pessoas e 
desenvolvimento sustentável, braço social da 
empresa celebra 60 anos com foco no amanhã

CAPA 
Companhia celebra 80 anos  
reafirmando sua essência de “fazer bem, 
fazer mais e fazer para sempre”
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DE OLHO NO FUTURO
Lançada em 2020, estratégia de ESG da 
companhia integra e fortalece cultura de inovação, 
governança e responsabilidade social e ambiental 
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A fala acima, notadamente carregada de emoção,  
é de Maurette Brandt e retrata apenas um pequeno  
trecho de uma das histórias – entre as dezenas enviadas –  
por colaboradores, ex-colaboradores e aposentados para  
a campanha comemorativa dos 80 anos da CSN. O que 
há de comum entre esses diversos relatos? O sentimento  
de orgulho de todas essas pessoas, cada uma a seu modo  
e com as suas particularidades, por fazerem parte dessa  
narrativa grandiosa, que marcou o início do processo indus-
trial no Brasil e que, hoje, se destaca como uma das mais  
importantes empresas do país: a nossa Companhia Siderúr-
gica Nacional. 

É verdade que, já há bastante tempo, a nossa compa-
nhia não é mais só tão siderúrgica assim, tampouco apenas  
nacional. Um sonho feito de aço que começou a ser cons-
truído lá atrás, há oito décadas, tomou uma proporção 
para muitos, talvez, inimaginável: a CSN se transformou  
em um dos maiores complexos siderúrgicos integrados  
do mundo e expandiu a sua atuação para muito além  
das nossas fronteiras. 

Como uma das responsáveis pela produção do livro  
“CSN – Um Sonho Feito de Aço e Ousadia”, publicado  
em 2000 e que resume a saga da primeira siderúrgica  
brasileira, Maurette conhece bem o desenrolar desse  

Histórias para contar? 
São infindáveis e moram dentro  
de mim. Orgulho? Enorme. 
Atravessei vários marcos que não 
pertencem só à empresa, mas 
à história de um país que ousou 
sonhar com a industrialização  
e com ela se transformou.”

enredo, que bravamente atravessou os anos – e do quanto 
uma (grande) dose de ousadia foi indispensável para que 
chegássemos à posição que ocupamos hoje. A trajetória 
dela, que entrou na companhia em 1975 e aqui ficou até  
se aposentar, na gerência de Comunicação, em 2005,  
une-se a milhares de outras, que não raramente envolvem 
toda uma família, com bisavôs, avôs, pais, netos, tios, primos, 
irmãos...

São várias gerações inteiras marcadas pela atuação  
na CSN, com histórias pessoais que se confundem com  
as profissionais e se misturam à do país. São as histórias  
do nosso ativo mais precioso: a nossa gente!

Nesta edição histórica do Matéria-Prima, reunimos al-
gumas dessas lembranças, com relatos que contam parte  
de toda essa trajetória feita de aço – e de minério, energia, 
logística e cimento. E, claro, de gente. Da nossa gente.

Parabéns, CSN! E parabéns a todos que nos trouxeram  
até aqui. 

Uma ótima leitura! 
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Trajetórias que se cruzam, se entrelaçam e se completam. Assim é a relação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 
com as milhares de pessoas que já passaram por aqui. Nesta edição, reunimos trechos de alguns dos diversos relatos 
recebidos na campanha dos 80 anos da companhia, lançada em janeiro.

Ao longo deste ano comemorativo, siga acompanhando nossos outros canais de comunicação, como  
TVs corporativas, intranet, e-mails e redes sociais, para conhecer muitas outras histórias do nosso ativo mais valioso:  
a nossa gente!

“Quando garoto sempre sonhava em trabalhar aqui e poder construir minha 
própria casa e ter uma família. Hoje, quase 32 anos depois, vejo esse sonho 
realizado com um casal de filhos trabalhando aqui também. Não me esqueço 
que, por meio de um projeto voluntário (Escola Ebenézer), onde fui professor, 
secretário, relações públicas e coordenador, consegui encaminhar entre os anos 
de 2006 a 2015 vários alunos aqui para a empresa (CSN e contratadas CSN).  
Passei por várias mudanças ocorridas na empresa e consegui chegar até aqui. 
Sinto-me muito feliz e realizado por isto. Quase me despedindo, agradeço 
muito a Deus e todos que me apoiaram e me apoiam até o dia de hoje  
e também poder fazer parte destes 80 anos desta grande empresa.”

“O meu avô paterno trabalhou na CSN em Congonhas 
(MG) e o meu pai também sonhava em trabalhar aqui, mas 
infelizmente faleceu em 2013. Entrei na empresa seis meses 
depois, como aprendiz capacitar, com a CNH na categoria B. 
Com o auxílio da CSN, consegui trocar para a categoria D.  
Se meu pai fosse vivo hoje, ficaria muito feliz de eu ter 
realizado o sonho dele.”

Elias Pedro da Silva Cunha 
técnico de desenvolvimento | Volta Redonda

Dulcileia Claudia de Oliveira 
operadora de equipamento de mina III | Congonhas

QUE A EMPRESA AJUDOU A CONSTRUIR
HISTÓRIAS
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“Meu pai (por mais de 30 anos) e meu irmão trabalharam na CSN e eu 
sempre via o brilho no olhar nos dois ao falar da empresa, e isso despertou 
a minha admiração e a vontade de também entrar. A oportunidade surgiu 
quando mais precisava. Com o falecimento do meu pai, queria ficar perto 
da minha família. Na CSN, conheci o meu marido e constituímos nossa 
linda família. Temos nosso filho, que é especial e que nos ensina cada dia 
mais. Na CSN, também ganhei grandes amigos, que levo para a vida.”

“Meus dois avôs vieram do interior de MG para trabalhar 
na UPV na década de 1960, trazendo consigo seus filhos e 
esposas. Tal fato causou grande influência na segunda geração. 
Entre 15 tios e tias, 12 trabalharam na empresa, sendo que 10 
aposentaram na usina. Seguindo a natureza familiar, entrei no 
Porto de Itaguaí em 2010, em uma empresa terceirizada, na 
qual conheci minha esposa. Depois, nós dois fomos contratados 
pela CSN. Somos de Volta Redonda, e o destino fez a gente 
se encontrar em Itaguaí. Entrei como técnico e, após concluir 
o curso de engenharia (com auxílio da empresa), alcancei a tão 
almejada promoção. Sou muito grato à CSN.”

“Fui admitida na CSN em 2000, como a primeira 
mulher a operar uma ponte rolante na empresa, função 
até então exclusiva para homens. Atuei durante nove 
anos nessa função. Eu me orgulho por ter sido pioneira 
e, ainda mais, por ver as tantas outras mulheres que 
vieram depois de mim.”

Karla Patrícia da Costa Toledo
analista de suporte | Arcos

Carlos Eduardo Andrade Oliveira 
engenheiro I | Porto de Itaguaí

Paula Fabiene da Silva Santos Amarante
assistente de logística | Volta Redonda

ARQUIVO PESSOAL
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“Eu me formei em engenharia química na mesma 
época em que a CSN noticiou que iria instalar uma 
planta em Araucária. Iniciei na empresa em 2000, como 
trainee, e foi emocionante participar da construção 
da história da CSN no Paraná, acompanhando todo o 
seu crescimento.  A CSN foi meu primeiro emprego, 
meu único trabalho até hoje. São mais de 20 anos de 
história. Casei e construí minha família ao longo desse 
tempo. Devo muito à CSN. Sou muito apaixonada pela 
empresa.”

“Iniciei minha carreira na CSN no dia 01/02/2001 como operador de produção na linha de solda laser na unidade de Porto Real e hoje estou como supervisor de produção. Com quase 20 anos de CSN me sinto realizado por ter contribuído para o crescimento da empresa e é com muito orgulho que digo, continuarei contribuindo para o crescimento e sucesso de nossa empresa.”

“Nasci no bairro Carlito Pamplona, onde fica a sede da TLSA/FTL 
(antiga Rede Ferroviária Federal) e cresci em um ambiente com muitos 
ferroviários. Tenho parentes e amigos que trabalharam na ferrovia 
quando ainda era estatal. Estou na empresa desde 2015. Quando 
passei no processo seletivo e fui contar para meus 9 irmãos que 
tinha sido contratada para trabalhar na ferrovia eles ficaram surpresos 
porque eu estava voltando para o nosso bairro de origem e para o 
ambiente ferroviário. Alguns destes irmãos moram hoje em Resende 
(RJ), próximo a Volta Redonda, e acompanham o crescimento da 
empresa.”

Schirlei Cristina Androczevecz Silva
engenheira especialista | Araucária 

Cassio Pimentel Nunes
supervisor de produção | Porto Real

Leidiana Bezerra Ferreira
coordenadora de serviços administrativos | Fortaleza
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AMANHÃ
Companhia celebra 80 anos reafirmando sua essência de “fazer bem,  
fazer mais e fazer para sempre”

O problema máximo (...)  da nossa economia  
é o siderúrgico. Para o Brasil, a idade do ferro mar-
cará o período de sua opulência econômica. No am-
plo emprego desse metal (...) se expressa a equação  
de nosso progresso. (...) O ferro é fortuna, conforto, 
cultura e padrão (...) da vida em sociedade”

Getúlio Vargas

Há 80 anos, o sonho de um Brasil industrializa-
do começava a ganhar forma. Em 9 de abril de 
1941, o então presidente, Getúlio Vargas, assinou 

o decreto para a criação da Companhia Siderúrgica Nacional.  
E, desde então, a história da primeira siderúrgica brasileira,  
a nossa CSN, se entrelaça com a história do País.

Getúlio queria preencher as lacunas deixadas por uma 
economia até ali predominantemente agrícola. O objetivo 
era impulsionar o processo de industrialização do Brasil  
a partir de uma produção siderúrgica de larga  
escala, que servisse de base para o desenvolvimento  

de outras empresas. Foi com esse espírito que,  
em 1946, entrou em operação a usina da CSN – que, em 
1961, passou a se chamar Presidente Vargas (UPV) –, na  
Fazenda Santa Cecília, onde hoje é Volta Redonda (RJ).

A gestão estatal da CSN durou pouco mais de 50 anos.  
Em 1993, a empresa entrou em uma outra era ao ser  
privatizada e assumir um novo posicionamento de mer-
cado.  “A companhia estava em uma situação difícil, com 
grandes perdas, mas continuava integrada e com potencial. 
Nós propusemos uma estratégia mais moderna, voltada 
para o futuro. E, com isso, desenvolvemos os cinco (atu-
ais) negócios: mineração, siderurgia, logística, cimento  
e energia”, explica Benjamin Steinbruch, que liderou  
o processo de privatização e, desde 2003, é o diretor- 
presidente da CSN. 

Oito décadas depois, a CSN conseguiu ir muito além  
e, hoje, não apenas é um dos maiores complexos siderúr-
gicos do mundo, mas também uma empresa de destaque  
nos setores de mineração, cimento, energia e logística,  
graças à dedicação de milhares de pessoas que fazem  
e fizeram parte dessa trajetória com a missão permanente 
de se “fazer bem, fazer mais e fazer para sempre”.

1941
Em 9 de abril, o então presiden-
te, Getúlio Vargas, assina o decre-
to para a criação da Companhia  
Siderúrgica Nacional. 

1954
Usina ganha o Alto-Forno II, 
inaugurado por Getúlio Vargas, 
em seu mandato como presiden-
te da República.

1961
Criação da Fundação CSN, braço 
social da CSN que realiza ações 
de cidadania junto às comunida-
des onde a companhia atua.

1946
Com a inauguração do Alto-Forno I, a usina localizada em Volta Redonda  
(RJ) – que, a partir de 1961, seria denominada Presidente Vargas (UPV) – 
inicia oficialmente a produção de aço. 

As minerações Casa de Pedra, em Congonhas, e Arcos, no município de mesmo 
nome, são incorporadas à CSN, assegurando a autossuficiência em minério  
de ferro e em fundentes – calcário e dolomita.Fo
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PERSONAGEM DA HISTÓRIA, 
PROTAGONISTA DO



GENTE, O COMEÇO DE TUDO

Nesses 80 anos, em paralelo a esses marcos, a CSN im-
pactou também a vida das pessoas que nela trabalharam 
ou trabalham. Há aquelas que migraram de suas cidades  
natais e até de seus estados em busca do sonho de traba-
lhar na companhia, as famílias que se formaram em torno  
dos seus ativos e ainda casos de gerações de pais, filhos  
e até avós atuando no grupo. 

“O nosso ativo mais importante é a nossa gente. Temos  
a característica de ter nascido em uma fazenda de café,  
onde foi construída a UPV. E, ao longo desse tempo, uma 
cidade de quase 300 mil pessoas a circundou. Nós come-
çamos na década de 1940 a formar e desenvolver pessoas,  
e temos a satisfação de ter três, quatro gerações da mes-
ma família trabalhando dentro da empresa. Então, a nossa  
gente é o começo de tudo”, define Benjamin. 

Dos 80 anos da companhia, quase 46 foram acom-
panhados de perto por Osvaldo Rossi, especialis-

ta em engenharia na UPV. Ele entrou como estagiário  
em 1975 e ostenta a matrícula CS 23914, do ano seguinte, 
a mais antiga em atividade. “A CSN é meu primeiro e úni-
co emprego”, conta ele, de 63 anos, que nasceu em Volta  
Redonda porque o pai, Custódio, mineiro de Lavras, migrara 
em 1942 para trabalhar na construção da usina.

Na família de Osvaldo, além dele e do pai, os dois irmãos, 
José Carlos e Valter, e o filho Pedro têm passagens pela 
CSN. “A companhia deu muito a nós. Entrei como estagiário  
de um curso técnico e pude continuar estudando.  
Quando me formei, com mais de 50 anos, fui classificado  
e me tornei engenheiro”, diz orgulhoso.

O técnico especialista em manutenção Dennys Wal-
ber também cumpre o expediente na mina Casa de Pedra  
ao lado de três dos quatro filhos, Marcus Vinicius, Wayner  
e Tallyson. E, com 38 anos de casa, coleciona histórias  

Décadas de 70 e 80
A empresa passa por sucessivas expansões,  
elevando a capacidade anual instalada da  
siderurgia para 4,6 milhões de toneladas de aço. 

Em Casa de Pedra, a produção de minério de ferro 
atinge 12,6 milhões de toneladas por ano (mtpa).

1993
Com a privatização da CSN, a companhia inicia uma 
nova era de modernização, expansão e internacionali-
zação. No mesmo ano, a empresa emite ADRs (Ameri-
can Depositary Receipts) de nível I (mercado  
de balcão) na Bolsa de Nova Iorque (NYSE).

1996
Em 1996, amplia sua atuação para o setor 
de infraestrutura, com participações nas 
usinas hidrelétricas de Igarapava e Itá, além 
de participações no Porto de Itaguaí e na 
Ferrovia MRS, integrando suas operações.

1997
A companhia passa a ter ações 
listadas no nível II da Bolsa de 
Valores de Nova Iorque (NYSE).

Colaborador na UPV, Osvaldo Rossi ostenta  
a matrícula CS 23914, a mais antiga ainda  
em atividade na companhia

Há 38 anos na empresa, Dennys Walber divide 
hoje o expediente em Casa de Pedra com três  
filhos, Marcus Vinicius, Wayner e Tallyson
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em comum com a companhia. “Eu me casei (com Ana Lúcia) 
no dia do aniversário da CSN em 1983 e agora tenho meus 
filhos trabalhando aqui, o que é uma alegria muito gran-
de. A companhia me deu também a oportunidade de voar 
pela primeira vez de avião”, lista. Dos aprendizados, destaca  
a troca com profissionais mais jovens. “Eu pergunto  
a opinião deles, porque às vezes surgem boas soluções.  
É uma troca de experiências importante para a companhia.”

A FORÇA DELAS

Contratada há 37 anos, a analista imobiliário Sônia  
Maria de Oliveira, que atua em Volta Redonda, é a mulher 
com mais tempo de casa no grupo: chegou à empresa  
em 1984. Ela diz que, para se manter motivada por tanto 
tempo, é preciso se adaptar às mudanças. “Aconteceram, 
por exemplo, muitas transformações tecnológicas, que  
vieram para dar mais agilidade e melhorar a comunicação 
com as outras pessoas”, destaca a analista.

Sônia conta que, na área dela, sempre houve forte  
presença feminina, mas na operacional era menos comum. 
“Na usina, eu vi isso começar a mudar. Em cargos que, an-
tes, eram ocupados apenas por homens já existem, hoje, 
mulheres trabalhando – e isso tende a sempre aumentar.  
Elas já ganharam esse espaço.” 

A história de vida de Maria José Gherard dos Santos,  
90 anos, natural de Conselheiro Lafaiete (MG), é cinema-
tográfica, e muitos dos momentos foram vividos também  
dentro de Casa de Pedra – mina incorporada à CSN em 

1946. A primeira curiosidade se passa não com a empresa  
em si, mas com seu fundador, Getúlio Vargas. Sem condições 
de custear os estudos em enfermagem, ela enviou uma car-
ta ao então presidente pedindo uma bolsa, e foi atendida!

Recém-formada, procurou Dona Luiza Biagioni (capa  
do Matéria-Prima nº 47 e a primeira mulher a ocupar  
um cargo de chefia em Casa de Pedra) para pedir emprego 
na CSN. Foi admitida em março de 1957 e se tornou, assim,  
a primeira mulher contratada pela empresa como enfermei-
ra em Minas Gerais. Durante uma campanha de vacinação 
para colaboradores em que trabalhava, conheceu aquele 
que viria se tornar seu companheiro de vida, Custódio dos 
Santos, que atuava na manutenção da área de eletromecâ-
nica de autos. 

“Nós nos reencontramos no carnaval, na mina, e nos 
conhecemos melhor. Isso era fevereiro. Três meses depois, 
estávamos casados”, recorda ela. Eles têm três filhas, quatro 
netos e um bisneto e ainda vivem juntos. “Fiz muitos amigos 
e sempre tive apoio na CSN. Se eu pudesse ficar mais nova, 
com certeza voltaria para a empresa”, brinca Maria José,  
que deixou a companhia em 1983. 

NOVOS MARCOS

Enéas Diniz participou ativamente de importantes  
momentos da CSN. Ele entrou em 1985, como enge-
nheiro mecânico concursado, para trabalhar na UPV.  
Passou por toda a hierarquia de funções da siderurgia  
até chegar a diretor da usina. Em 2005, tornou-se  

1999
A CSN encerra a década com chave  
de ouro, com a inauguração, em 1999,  
da Central de Cogeração Termelétrica  
na Usina Presidente Vargas. Além  
de suprir 60% das suas necessidades 
energéticas, a Central representa  
enormes ganhos para o meio ambiente.

2000
É inaugurada a GalvaSud, uma  
joint-venture com a ThyssenKrupp, 
para suprir o mercado automotivo 
de aço galvanizado. Em 2004, a 
empresa passa a se chamar CSN 
Porto Real, com a aquisição do 
capital total pela CSN.

2001
O início do processo de internacionalização 
se dá com a constituição, em 2001, da CSN LLC, 
nos Estados Unidos – e se consolida com  
a incorporação da Lusosider, em Portugal.  
O ativo nos EUA é vendido em 2018, mas 
a presença comercial da CSN no país 
norte-americano se mantém.

2003
Inauguração da CSN  
Paraná, em Araucária, nova linha 
de galvanização dedicada  
à produção de aços revestidos,  
galvalume e pré-pintado.

1998
A CSN entra diretamente no setor de embalagens com  
a aquisição da INAL e da Intermesa. Com a unificação das opera-
ções, surge a Nova INAL, hoje incorporada pela Prada Embalagens. 

Ainda em 1998, a CSN assume a Malha Nordeste da antiga Rede 
Ferroviária Federal S.A, atual Ferrovia Transnordestina, que atua 
em transporte de carga e, atualmente, constrói uma nova  
e moderna malha ferroviária na mesma região.



Presidente da Transnordestina, Jorge Mello tem,  
em mais de 40 anos de atuação, passagens por  
diversas unidades e segmentos da CSN 

diretor executivo e passou por outras áreas de negócios:  
cimento, energia, logística, além da atuação internacional. 
Hoje é diretor-superintendente da CSN Mineração, mora em 
Nova Lima (MG) e fica sediado em Congonhas. 

Na atual posição desde 2016, Enéas reitera que este  
é um momento de celebrar o passado da companhia  
e, também, os grandes projetos do agora. Ele lembra que 
o diretor-presidente do grupo, Benjamin Steinbruch, definiu 
a nova linha estratégica, que envolve um novo modelo de 
atuação, no qual os cinco negócios serão independentes 
para maximizar as oportunidades e gerar crescimento para 
si e para os colaboradores.

“Com o desafio de, nos próximos quatro anos, dobrar  
o tamanho da empresa em termos de qualidade e quan-
tidade”, como explica o diretor-presidente da CSN, esse  
plano tem três pilares: redução da dívida das companhias 
dos cinco negócios; implementação de tecnologias de 
ponta em todas elas; fazer tudo isso a partir de práticas  
de sustentabilidade ambiental e social e de governança,  
seguindo o programa ESG, lançado no ano passado (leia 
mais na página 14).

A CSN deu um passo importante nesse plano com  
o IPO (sigla em inglês para oferta pública inicial) da  
Mineração, que aconteceu em 18 de fevereiro de 2021, com 
a abertura de venda de ações da CSN Mineração na B3,  
a Bolsa de Valores brasileira. “Queremos estar entre os maio-
res players (do segmento) no mundo”, enuncia Enéas Diniz.

Nesse contexto, ele destaca dois importantes projetos  

2005
O ano de 2005 é marcado pela aquisição  
de 100% das ações da Ersa - Estanhos de  
Rondônia S.A., empresa composta por uma 
mina de estanho (Mineração Santa Bárbara)  
e uma fundição de estanho metálico.

2006
É adquirida a Prada, maior fabricante 
de embalagens de aço para a indústria 
química e alimentícia do país.

2007
Por meio da sua subsidiária Namisa, a CSN adquire em 
2007 a Companhia de Fomento Mineral e Participações 
(CFM), expandindo seus estoques de minério de ferro 
e as instalações de processamento em Minas Gerais.

2009
A CSN entra no mercado de cimentos com 
uma grande vantagem competitiva: a siner-
gia da operação é garantida pela utilização 
da escória dos altos-fornos da UPV.
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Da esquerda para a direita, parte do time envolvido no IPO da CSN Mineração, na B3: Daisuke Hori, Enéas Garcia, Benjamin 
Steinbruch, Marcelo Ribeiro e Helena Guerra

2015
Em 2015, a nova planta de cimento de 
Arcos (MG) é inaugurada. Sua produção 
eleva a capacidade cimenteira da CSN para  
4,7 milhões de toneladas, abrindo novos 
mercados na região Sudeste do país. 

CAUÊ DINIZ

2012
A companhia adquire a SWT, na Alemanha. 
O negócio marca a entrada da CSN, tradicional 
fabricante de aços planos, no mercado de aços 
longos, produto usado na construção civil e em 
aplicações industriais.

2013
O ano de 2013 marca o início 
da produção de aços longos em 
Volta Redonda, completando 
um dos maiores investimentos 
privados no estado do Rio de 
Janeiro nesse ano. 



da sua área. O primeiro é a descaracterização de todas  
as suas barragens nos próximos anos. “Já somos inde-
pendentes delas desde 2020. O que vamos fazer agora  
é devolvê-las para a natureza”, detalha. A segunda ini-
ciativa é a oferta de um minério de maior qualidade,  
com 67% de concentração de ferro e menos de 1%  
de alumina. “Ele vai ajudar as siderúrgicas a aumentarem  
a produtividade e a eficiência e a reduzirem a emissão  
de gases de efeito estufa.”

DINAMISMO COMO MARCA

Jorge Mello foi uma das pessoas que migraram diversas 
vezes pela CSN. Nascido no Rio de Janeiro, foi para Volta  
Redonda quando passou no concurso da UPV, em 1979.  
Depois disso, esteve no corporativo, teve participação ativa 
na privatização e acumulou experiências como executivo 
em diversas unidades, como o terminal portuário Sepeti-
ba Tecon, em Itaguaí (RJ), e na Transnordestina, com sede  
em Fortaleza, onde está desde 2018, pela terceira vez, agora 
como presidente. 

De tudo o que vivenciou dentro do grupo, Jorge des-
taca como mais marcante o dinamismo da CSN. “Até mais  
importante que a privatização, mas veio em função dela,  
é essa visão de não parar, de estar sempre investindo  
no futuro”, diz. “Por estar disposto a mudar e assumir  
novos desafios eu tive muitas oportunidades internamente,  
e isso me fez ter um olhar moderno e abrangente”, ressalta  
o presidente da Transnordestina.  

O diretor de Suprimentos de Investimentos do  
grupo, Harry Morgenstern, concorda com Jorge. “A empresa 
é muito dinâmica. Está sempre em mutação, buscando  
agilidade, versatilidade para que as coisas aconteçam”,  
conta ele, que está na CSN desde 2007, em São Paulo.  
Por isso, vê com empolgação esse novo momento  
de expansão. “A área de Suprimentos é centralizada e toda 
(grande) compra das nossas unidades de negócios passa 
por ela. Então estamos sendo bastante demandados.”

O dinamismo do trabalho e as oportunidades que  
a empresa proporciona são motivações comuns entre  
os colaboradores. No grupo desde 1998, quando  
a CSN comprou a empresa em que trabalhava para  
formar a Prada Distribuição, Fulvio Tomaselli não parou  
no tempo. Hoje gerente-geral de Operações, ele participou 
da expansão do negócio, inclusive com a entrada em um  
novo segmento, o de corte e dobra de vergalhão. “Uma boa 
parte da minha vida foi passada aqui, e eu me sinto bem  
e com disposição para viver novos desafios dentro  
da organização”, garante Fulvio.

E é com essa garra que Benjamin conta para tornar  
a companhia “preparada para viver pelo menos mais 80 
anos”. “Dentro dos cinco setores, eu diria que agora vai ha-
ver um terceiro salto de qualidade, para nos posicionarmos 
de forma diferente para o futuro. Os nossos ativos e a nossa 
gente fizeram a companhia chegar onde está, e tenho cer-
teza de que vão projetá-la muito rápido para uma posição 
ainda melhor”, celebra o diretor-presidente.

2020
A CSN Mineração torna suas operações  
independentes da disposição de rejeitos em 
barragens, com 100% deles filtrados e empi-
lhados a seco. Também assume mais uma vez 
a vanguarda, ao ser a primeira mineradora em 
Minas Gerais a ter uma barragem a montante 
descaracterizada.

2021
Em 2021, um novo feito histórico. A CSN 
comemora 80 anos com mais uma conquista 
em sua trajetória: o IPO da CSN Mineração, 
um dos mais aguardados pelo mercado de 
capitais. A oferta figura entre os 10 maiores 
IPOs da história da B3 em volume.

2018
Por meio de uma iniciativa pioneira, iniciada em 2017, entra em operação 
a primeira etapa da Planta de Filtragem de Rejeitos para eliminar o uso 
de barragens do processo produtivo. 

Na Siderurgia, investimentos da ordem de R$ 250 milhões na reforma 
do Alto-Forno 3 ampliam sua capacidade de produção de aço em 500 mil 
toneladas por ano. 

Criação da CSN Inova, que reforça o objetivo da companhia de se 

posicionar, ativa e estrategicamente, no ecossistema de inovação.  

2019
Presidente da CSN, Benjamin Steinbruch, 
acompanhado da diretoria da empresa, 
toca o sino de encerramento do pregão 
da NYSE, em Nova Iorque. 

Conquista do recorde de mais de 38,5 
milhões de toneladas de minério de  
ferro em vendas.



G
AB

RI
EL

 B
O

RG
ES

14

Lançada em 2020, a estratégia de ESG da companhia integra e fortalece uma cultura  
de inovação, governança e responsabilidade social e ambiental

ACompanhia Siderúrgica Nacional chega a este 
ano comemorativo se reinventando, atenta  
ao que pode construir hoje para um futuro prós-

pero para si, seus colaboradores e a sociedade. Isso tanto 
em relação aos negócios e às operações quanto ao impacto 
de suas atividades no mundo. 

Ao longo dos anos, a empresa vem incorporando prá-
ticas de gestão mais sustentáveis ambiental, social e eco-
nomicamente. Entre elas, está a criação da Fundação CSN,  
à frente das ações sociais do grupo há 60 anos (leia mais  
na página 16). Outro destaque é o pioneirismo da compa-
nhia na implementação de uma solução inovadora e defini-
tiva para o fim do uso das barragens de mineração no des-
carte de rejeitos: o empilhamento a seco.

Aos exemplos com “mais tempo de casa” se somam ain-
da iniciativas de diversidade, manejo responsável dos re-
cursos naturais, ações pela preservação da mata atlântica, 
entre outros. Mas a CSN entendeu que era preciso mais.  
E, com foco em sua essência de “fazer bem, fazer mais,  
fazer para sempre”, deu início, em 2020, a uma nova era  
na gestão dos negócios com a implementação de sua es-
tratégia ESG (sigla em inglês que reúne os termos ambien-
tal, social e governança), focada em fortalecer sua atuação  
a partir desses três pontos. 

Depois de uma passagem pela CSN em 2010, Helena Guer-
ra retornou ao grupo no ano passado com o desafio de co-
mandar, como diretora de Sustentabilidade, Meio Ambien-
te, Saúde e Segurança do Trabalho, as mudanças que este  
momento traz. “Eu vejo a companhia no melhor caminho 
para ser mais moderna, com uma agenda que se baseia na 
inovação, nas boas práticas ambientais e na melhor forma 
de tratar os seus colaboradores, a sociedade e o planeta”, diz.

COMPROMISSO 
COM O NOSSO FUTURO

O ESG envolve práticas de negócios e investimentos  
baseados em sustentabilidade. Ao incorporar essa mentali-
dade, as empresas se comprometem a observar os impac-
tos sociais e ambientais da sua cadeia produtiva e a mitigar  
riscos e gerar valor no longo prazo. “A companhia entendeu 
que nós, de fato, vivemos uma nova e silenciosa revolução 
industrial, e as empresas que não se adequarem vão ficar 
para trás”, argumenta a diretora.

A CSN Inova, braço de inovação do grupo, e a Diretoria  
de Sustentabilidade estarão à frente da estratégia, guia-
da pela missão, visão e pelos valores da companhia. Todas  
as metas e ambições ESG estão vinculadas aos objetivos do 
desenvolvimento sustentável estabelecidos pela Organiza-

ção das Nações Unidas (ONU).  

Para o gerente de Auditoria Interna e Compliance,  
Guilherme Duque, um modelo de governança estrutura-
do é hoje fundamental para qualquer empresa. “Temas  
como ética e transparência trazem confiança e serieda-
de, não apenas para quem está aqui, mas para o público  
externo que mantém um relacionamento com a CSN”,  
explica. Ele lembra que, desde a implementação do pro-
grama de compliance, em 2015, a companhia vem articu-
lando a pauta da governança e da sustentabilidade como 
modelo de negócios. E reconhece que o ESG é um marco na  
integração de práticas. 

Segundo Helena Guerra, o movimento ESG iniciou-se  
no mundo como cobrança (dos investidores e da socieda-
de) às empresas, mas já é uma realidade da CSN há mui-
to tempo, que busca engajar todo o time. “Entendemos  
a importância de ter um propósito, porque isso engaja.  
E o time e as pessoas inspiradas fazem mais. Considerar  
os aspectos ESG em nosso negócio gera retorno. Quando 

Paloma Fernandes foi  
a primeira mulher  
promovida a maquinista 
na história da companhia
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nos comprometemos a, além do lucro, termos uma obri-
gação social, ambiental e de ajudar a comunidade, isso 
inspira ainda mais as pessoas e os nossos stakeholders 
nos reconhecem como uma empresa consciente”, destaca.  
“A CSN hoje quer ser um farol e liderar essa agenda em seus 
segmentos de atuação.” 

Além de práticas sociais e ambientais, a companhia tem 
um histórico de iniciativas centradas em tornar o espaço  
de trabalho mais diverso, inclusivo e acolhedor aos cola-
boradores. “A diversidade e a sustentabilidade devem an-
dar juntas. Isso é bom para os negócios. Além disso, a va-
lorização da diferença é condição básica para construirmos  
efetivamente um planeta sustentável”, avalia Helena.

Zara Cosenza de Faria, analista de gestão de desempe-
nho no Porto de Itaguaí (RJ), comemora a oportunidade de 
poder ser ela mesma na empresa. Contratada em 2010, Zara 
iniciou, depois, um processo de transição de gênero. Após 
um período de autodescoberta, decidiu pedir o apoio da 
companhia. “Conversei com a minha gerente. Felizmente, a 
CSN já tinha um projeto de diversidade. Tive a grata surpresa 

de ser abraçada, e até hoje 
estou aqui”, lembra.

Para a assistente admi-
nistrativo Daniele Rezen-
de, trabalhar na empresa 
foi a realização de um de-
sejo antigo. Com paralisia 
cerebral desde o nasci-
mento, ela começou seis 
anos atrás, na unidade de 
Arcos (MG), atendendo ao 
telefone. Foi conquistan-
do espaço e hoje atua na 
recepção e no apoio admi-
nistrativo. Aos 27 anos, faz 
planos para novos desa-

fios: “Quero estudar inglês, fazer faculdade e continuar evo-
luindo aqui na CSN, onde eu amo trabalhar”.

PERENIDADE

Na lista dos projetos da companhia, está a descaracteriza-
ção de todas as suas barragens nos próximos anos. Pioneira, 
a empresa já alcançou, em 2020, o objetivo de filtrar e em-
pilhar a seco 100% dos rejeitos de minério  de ferro da CSN 
Mineração. 

Outra meta é dobrar, até 2025, a participação feminina 
no grupo, de 14% para 28%. Para isso, a organização fará  
um mapeamento das áreas e, em paralelo, estenderá  
a edição dedicada a elas do Programa Capacitar, iniciado 
na Usina Presidente Vargas (UPV), às demais unidades, para 
preparar e contratar colaboradoras em outras frentes, inclu-
sive na liderança. 

Paloma Fernandes é uma das personagens do programa 
de ampliação da presença feminina em Volta Redonda (RJ). 

Contratada há quatro anos para a parte administrativa da 
operação, ela foi a primeira mulher promovida a maquinis-
ta na história da CSN, na Gerência de Transporte Ferroviário 
Interno, há quase um ano. “Fui bem recebida e mostrei que 
isso não é nenhum empecilho (para desempenhar a fun-
ção). Essa é uma oportunidade de termos um ambiente mais 
diverso, e a empresa só tem a ganhar com isso”, comemora.

Helena Guerra conta que, para ancorar a tomada de 
decisões dos projetos, foi criado um comitê de ESG su-
bordinado diretamente ao Conselho de Administração, 
que contará com a participação de diretores de várias  
áreas, com atuação fundamentada em cinco pilares: prá-
tica social; diversidade e inclusão;  governança; e susten-
tabilidade, tecnologia e eficiência operacional e finanças  
sustentáveis. “Estamos em busca de novas tecnologias  
e inovação, olhando para os desafios de hoje e amanhã. 
Tudo isso com lastro nas questões ESG, buscando cons-
truir o melhor caminho para um futuro de crescimento  
e perenidade”, projeta. 
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Zara Cosenza, colaboradora 
no Porto de Itaguaí
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Floresta da Cicuta, em Volta Redonda: importante área de 
preservação ambiental do Grupo CSN 
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Helena Guerra, diretora de Sustentabilidade, Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho
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Estruturado para fomentar programas de inclusão, valorização das pessoas  
e desenvolvimento sustentável, braço social da CSN celebra 60 anos com foco no futuro

POR UMA SOCIEDADE

No mesmo ano em que a Companhia Siderúrgica 
Nacional comemora 80 anos, a Fundação chega  
à sua sexta década marcada pela condução  

de projetos e programas que estão conectados diretamen-
te com a missão e a essência da CSN. Mas, se o momento  
é de celebrar a história, é também de ressignificá-la.

Para isso, a Fundação CSN redefine a sua marca e a sua 
comunicação para deixar mais evidente o seu propósito  
de transformar vidas e comunidades por meio do desenvol-
vimento social, cultural e educacional. Isso tudo a partir dos 
seus quatro eixos de atuação: educação, cultura, articula-
ção política e curadoria. Com esse movimento, a instituição  
reconhece e valoriza a sua jornada de mais de meio século 
de história e marca sua caminhada acreditando que olhar 
para o futuro significa educar, articular e promover projetos 
e experiências culturais. 

Lá atrás, há exatas seis décadas, o objetivo inicial da  
Fundação CSN já era oferecer educação de qualidade como 

um instrumento para transformar a sociedade e comba-
ter a desigualdade social. Com o passar dos anos, porém,  
e de maneira orgânica, o campo de atuação foi se expandin-
do, buscando sempre fazer a diferença na vida das pessoas  
e das comunidades em que está presente. 

Batizada em 1961 como Fundação General Edmundo 
de Macedo Soares e Silva, tendo sua sede em Congonhas 
(MG) e atuação voltada para a formação de mão de obra,  
foi a partir da mudança para Volta Redonda (RJ), em 1991, 
que a organização ampliou sua atuação, abrangendo áreas 
como esporte, saúde e cultura – seja por meio de programas 
ou de patrocínio a instituições parceiras –, consolidando-se 
como um importante agente de transformação social nos 
territórios em que atua. 

“Para os próximos anos, pretendemos expandir ainda 
mais a nossa atuação, sempre de forma integrada à CSN.  
A Fundação está ao lado da diretoria de Sustentabilidade  
e da CSN Inova na construção do alinhamento da compa-

MELHOR

Com atuação em quatro eixos,  
instituição estimula iniciativas com 
foco em transformar a sociedade  
e combater a desigualdade social



nhia aos termos ESG (Governança, Social e Meio Ambien-
te, em português). Consideramos um avanço significativo 
a CSN ter assinado o pacto global em 2020”, conta a presi-
dente da instituição, Monica Fogazza.

A Fundação CSN chega a essa nova fase orgulhosa do 
que construiu ao longo dos anos, porém de olho no futuro.  
“Muitas das nossas ações já estavam alinhadas com  
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS,  
da ONU), entre elas a erradicação da pobreza, educação  
de qualidade, igualdade de gênero, trabalho decente,  
crescimento econômico e redução das desigualdades. Ainda  
assim, estamos ressignificando a nossa atuação a partir  
desse desafio que a empresa se coloca”, projeta Monica. 

No radar, está também a chegada do programa Garoto 
Cidadão, que já atua há duas décadas na transformação  
da sociedade por meio da expressão cultural, ao Centro- 

Oeste e ao Norte do país. Além dos projetos e das escolas  
técnicas, nas quais são oferecidas bolsas de estudo integrais 
e parciais aos alunos, a atuação da Fundação CSN se baseia 
em negócios que geram resultados e são automaticamente 
revertidos para os projetos sociais em que ela atua.

Nesse sentido, o hotel-escola Bela Vista, construído  
há 78 anos para receber engenheiros norte-americanos 
que participaram da construção da Usina Presidente Vargas,  
em Volta Redonda, tem a sua renda direcionada para custe-
ar os projetos sociais da Fundação. Entre eles, o programa  
Capacitar Hotelaria e Serviços, que é ministrado no pró-
prio hotel e oferece aulas gratuitas para jovens da região.  
O objetivo principal é justamente ajudar na inserção dessas 
pessoas no mercado de trabalho. 

Conheça histórias que nos inspiram a seguir em frente:

O QUE TEMOS FEITO 

Já passaram mais de 10 mil jovens pelo progra-
ma e, em 2020, foram 2.330 educandos atendidos  
no Garoto Cidadão em seis cidades: Araucária (PR), 
Volta Redonda e Itaguaí (RJ), São Paulo (SP) e Arcos e 
Congonhas (MG). 

Espaço dedicado a atividades gratuitas e mul-
tidisciplinares, o Centro Cultural Fundação CSN 
forma, difunde e fortalece a arte, a educação  
e a cultura em Volta Redonda, com oficinas, shows 
e exposições. Devido à pandemia, intensificou  
sua programação virtual.

Histórias que Ficam é um programa de consultoria, 
fomento e difusão do audiovisual brasileiro. Em 2021, 
chegará à sua terceira edição dedicada a filmes de im-
pacto, que abordam temáticas relevantes, com poten-
cial de transformar sociedades.

Ex-aluno do Garoto 
Cidadão, Jonathan  
Cristopher é hoje  
sargento do Exército 

DA FICÇÃO PARA UMA REALIDADE MELHOR 

Dos 23 anos de idade de Jonathan Cristopher, seis  
foram vividos entre as instalações do projeto Garoto Cidadão  
de Volta Redonda (RJ). Morador da comunidade Recanto 
do Sol, ele conta que saiu de lá, em 2014, bem diferente de 
quando entrou. “Eu passei de uma criança de periferia, sem 
perspectivas, para alguém com as ferramentas da arte na 
mão, podendo usar a cultura para ganhar o mundo”, celebra.

Nos palcos, Jonathan enxergou aquilo que a vida real 
lhe tirava da vista. “Naqueles dias da semana em que eu 
fazia aulas de teatro, saía daquela realidade podendo criar  
a minha própria história. Isso me ajudou muito a ser 
quem eu sou hoje, me fez criar a realidade que eu queria  
e de quem eu iria me tornar no futuro”, conta. “Naquela 

época, eu não entendia isso. Mas hoje consigo ver isso com 
clareza porque sei que a experiência que tive no Garoto  
Cidadão foi essencial para o que me tornei.”

De uma criança introvertida a um militar questiona-
dor, sempre disposto a aprender mais, Jonathan seguiu  
os passos de um tio e hoje é sargento do Exército.  
Cursando o sexto período de história na universidade, ele 
diz que pretende realizar o sonho de ser professor – paixão 
essa descoberta nos tempos de Garoto Cidadão. Ele destaca 
que, apesar de ter seguido um caminho diferente do cul-
tural, traz consigo o senso crítico desenvolvido no projeto.  
“Foi lá que eu descobri qual era o meu papel como cidadão  
e comecei a me ver e a me posicionar como alguém que  
usa a cultura como ferramenta de transformação”, afirma.

CULTURA

ANDRÉ BUENO



EDUCAÇÃO

CURADORIA

Estudantes da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC)  
mostram criação de robótica: educação é uma prioridade  
da Fundação desde o início
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AMPLIANDO A ATUAÇÃO SOCIAL  

Patrocinar iniciativas que farão a diferença na vida  
das pessoas. É desta maneira que o eixo curadoria traba-
lha. André Leonardi, gerente-geral da Fundação CSN, expli-
ca que a instituição recebe, analisa e faz uma pré-seleção  
de projetos de outras instituições para que a CSN sele-
cione quais serão patrocinados por meio de incentivo  
fiscal. Mas, para isso, é preciso que eles estejam alinhados 
com os objetivos da companhia de transformar a sociedade.

“É um processo em que acreditamos e que tem tudo a ver 
com nossos objetivos fundacionais. A curadoria tem mui-
ta potência e esse viés de juntar as coisas”, acredita André.  
É o caso do Festival de Cultura Digital Hacktudo, no qual  
a CSN Inova é patrocinadora e a Fundação e a ETPC são 
parceiras estratégicas. O evento sobre transformação  

DE VOLTA REDONDA PARA A ALEMANHA 

Gladson Cardoso Dias, 32 anos, trabalha com automa-
ção, programação e controle de softwares para equipamen-
tos submarinos em uma multinacional na cidade de Celle,  
na Alemanha. Engenheiro eletrônico de formação, ele  
é ex-aluno da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC),  
em Volta Redonda. Foi ali que descobriu a sua paixão pela 
eletrônica, em 2004, quando iniciou seus estudos graças  
a uma bolsa integral da Fundação CSN.  

Depois de passar por um processo seletivo para estudar 
na ETPC e conquistar uma das bolsas disponíveis, Glad-
son deu início a seu sonho de trabalhar com computação  
e informática. Ele recorda dessa época com gratidão.  
“Foi uma grande vitória para mim e para minha família ter 
conseguido me matricular em uma das melhores escolas  
da região e poder fazer um curso com o qual eu realmente 
me identifiquei.”

Antes de se mudar para a Alemanha, onde hoje vive  
com a esposa, que está grávida de uma menina, Gladson 
trabalhou como técnico no Porto de Macaé (RJ) para ou-
tra empresa do grupo no qual está hoje. “O curso técnico 
foi um diferencial para que eu me inserisse no mercado de 
trabalho, ganhando experiência e aguardando a oportuni-
dade de crescimento”, recorda. “É muito importante quando  
vemos um lugar como a ETPC, que se preocupa com  
a formação do caráter dos jovens.”

O QUE TEMOS FEITO 

Em 2020, dos 826 alunos no Centro de Educação 
Tecnológica (CET), em Congonhas (MG), e na Escola 
Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), localizada em Volta 
Redonda (RJ), 35% foram contemplados com bolsas 
de estudo. 

Voltado para preparar os jovens para o mercado de 
trabalho, o Programa Jovem Aprendiz está presente 
em nove cidades entre MG, SP e RJ. 

O programa Ganhar o Mundo, destinado para jovens 
mulheres que desejam estudar graduação no exte-
rior, atualmente está com duas bolsistas integrais 
cursando graduação em Barnard College, Nova Ior-
que.  

O Programa de Educação Ambiental (PEA) da CSN 
Mineração é executado pela Fundação CSN em seis 
cidades mineiras: Arcos, Pains, Congonhas, Belo 
Vale, Ouro Preto e Rio Acima.
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ARTICULAÇÃO

Festival de Inverno, um dos eventos fixos de Volta Redonda: 
articulação com parceiros para formar o Polo Gastronômico

FORTALECENDO COMUNIDADES 

Volta Redonda possui uma rica diversidade de bares,  
restaurantes e atrações culturais. Para fazer com que a po-
pulação local e de cidades vizinhas reconheça o potencial  
da região, a Fundação CSN propôs à Prefeitura, ao Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 
às instituições comerciais e aos empresários locais para,  
juntos, formarem o Polo Gastronômico VR.  Com três eventos  
fixos na agenda cultural da cidade – Festival de Inver-
no, Volta de Boteco e Oktoberfest de cervejas artesanais  
–, o projeto começou a ganhar forma em 2019, por iniciativa 
da Fundação, que é hoje um dos membros do conselho.

A Fundação, a partir da sua expertise, ajuda no desen-
volvimento local e das políticas públicas. A instituição  
realiza capacitações em parceria com as prefeituras para 
conselheiros tutelares, Marco Regulatório do Terceiro Setor,  
profissionais do Sistema Único de Assistência Social  
e do campo da infância e adolescência. Segundo André  
Leonardi, gerente-geral da Fundação CSN, as relações com 
o poder público, conselhos e sociedade civil trazem uma 
repercussão positiva para o grupo: “A Fundação CSN enten-
de a importância da articulação política na busca por uma  
relação harmoniosa com o poder público, empresários locais 
e instituições. Dessa forma, acreditamos no fortalecimento 
da relação da Fundação e da CSN com a comunidade local.”

“De uma forma geral, a Fundação é, desde a sua criação, 
fundamental nesse processo de construção, de fomento.  
Ela fez acontecer e realizar um sonho de algum tempo”, 
afirma Daniel Carrara, presidente do Polo Gastronômico  
e empresário local. Na primeira edição do Volta de Boteco, 
que envolveu mais de 50 bares, cerca de 10 mil pessoas es-
tiveram na final, que aconteceu na Praça Pandiá Calógeras. 

Em 2020, o Polo teve que se reinventar e os eventos ti-
veram que acontecer online. Para este ano, a instituição 
está desenvolvendo uma plataforma que ajude os empre-
sários. “O marketplace vai funcionar como um aplicativo  
de delivery, em que os próprios usuários serão os donos  
da plataforma”, diz Daniel.

digital coloca vários atores sociais em perspectiva e, neste 
ano, aconteceu de forma online.

A CSN realizada ainda outros patrocínios, entre eles  
o Museu do Ipiranga, em São Paulo, a Mostra de Cinema  
de Tiradentes (MG), uma das mais importantes e tradicio-
nais do país, o Hospital do Câncer de Barretos, o Grupo  
de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAAC),  
a Unibes Cultural, a Casa do Povo, o Hospital Angelina 
Caran (PR), o Hospital Albert Einstein e o time de futebol 
Voltaço, de Volta Redonda.  “Estamos apoiando instituições 
reconhecidas, que atendem à população e estão fazendo  
o seu trabalho com excelência”, complementa André.

O QUE TEMOS FEITO 

Entre 2003 e 2020, a CSN investiu mais de R$ 287 
milhões em projetos sociais. No último ano, foram 
investidos mais de R$ 50 milhões em 90 iniciativas 
por meio de leis de incentivo fiscal.  

Em 2020, 23 cidades em oito estados brasileiros  
foram contemplados em iniciativas nas áreas  
de cultura, esporte e saúde e em ações voltadas  
a crianças, adolescentes e idosos.

O QUE TEMOS FEITO 

Fomento do Polo Gastronômico de Volta Redonda. 
Os três eventos realizados entraram para a agenda 
cultural da cidade. Foram 43 empresas e instituições 
envolvidas, 68 bares e restaurantes e um faturamen-
to aproximado de R$ 983 mil. 

Em parceria com o Centro Cultural Fundação CSN, 
participamos do festival virtual de cultura, música  
e gastronomia Fora do Eixo.

ANA BALARIM
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