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I N T R O D U Ç Ã O

Quando você escuta a palavra “economia”, o que vem à sua cabeça? Aposto que quase
todas as pessoas pensam em ganhar dinheiro, a fim de poderem comprar muitas coisas.

Estudando a história, essa economia tem seu início no século XVI, mas se firma no
século XVIII, com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa (1789). Apenas a partir
de 1990, ela se tornou realmente “globalizada”, impulsionando a todos a dançarem ao
som da música do livre mercado capitalista.
O resultado dessa curta história é que nosso planeta já não consegue manter o equilíbrio favorável a todas as formas de vida, o qual ela construiu durante milhões de anos. Sinais disso são demonstrados pelo aumento das temperaturas, com chuvas mais intensas,
secas mais longas, furacões, derretimentos das calotas polares e outros. Junto com isso,
presenciamos um cenário, em que de uma a cada seis pessoas - 1 (um) bilhão – estão na
miséria e sendo levadas ao óbito muito cedo.
Portanto, a economia capitalista é uma invenção humana, criada e desenvolvida por
pessoas que utilizam de sua esperteza, a fim de se apropriarem dos bens da Terra e do
trabalho humano, visando ao seu próprio enriquecimento e utilizando o poder com fins
de dominação e exploração.
Então, a referida economia não é natural. Ao contrário, na maior parte de sua história,
a humanidade tem vivido e ainda utiliza, atualmente, outras formas de economia. Basta
citar a Economia Solidária e as Economias dos Povos Indígenas, das comunidades tradicionais, especialmente, as de tradição africana. São economias que têm como finalidade a
organização da produção referente a o que as pessoas necessitam para bem viver, toman-
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A economia que nos domina é a “capitalista”, comandada pelos que têm capital e,
por isso, controlam a maior parte da terra, as fábricas, o grande comércio, os bancos, os
grandes meios de transporte e de comunicação, e todas essas coisas são classificadas
como “propriedade privada”. As outras pessoas vendem sua capacidade de trabalho em
troca de salários definidos pelos proprietários e compram o que os capitalistas vendem
no “mercado”, assim, com seu poder econômico, terminam colocando também o Estado
a seu serviço.

Desenvolvimento: a miopia dos grandes projetos

É isso mesmo que os que mandam em nossas vidas querem que pensemos. A grande
vitória deles foi injetar em nossas mentes que a economia que funciona em nossa sociedade é algo “natural”: sempre foi assim, repetem; não existe outra economia, decretam.
Mas essa é apenas a “verdade” deles; a história e a realidade demonstram outra coisa.

do cuidando, ao mesmo tempo, da qualidade e felicidade das pessoas e, consequentemente, da “Mãe Terra”. Podem existir pequenas propriedades, mas essas economias são
obras coletivas, que podem ser realizadas em territórios comuns de todo um povo. É
assim, por exemplo, que ainda existem povos que vivem há mais de doze mil anos em
seu território, com economias que não destruíram a natureza como tem feito o capitalismo e sua mania de propriedade privada, de crescimento econômico e de aumento
do consumo sem fim.
Por isso, é muito importante examinar o que está por trás, oculto, nos chamados
“grandes projetos”, tão amados pelos que controlam o capitalismo, tão valorizados no
Brasil, de modo especial pelos governantes. Quem ganha e quem perde com eles? São
realmente necessários? O que poderia ser feito em seu lugar?
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Esta é a finalidade desta cartilha da Cáritas: levar informações e criar oportunidades de estudo/debates sobre os “grandes projetos”, não só para obter segurança no
momento de criticá-los, mas para ter firmeza nas decisões de promover outros tipos
de economia. Mais do que passar conclusões, ela se propõe a provocar os grupos, as
comunidades, as assembleias populares a completarem as informações, refletirem sobre
a realidade e tomarem as posições necessárias, juntando forças para construir o que
seja melhor para a vida humana, para todas as formas de vida, para a vida da Terra.

I - A FEBRE DO OURO CONTINUA

A realidade
A busca pelo ouro foi a maior motivação para as aventuras europeias que levaram à
ocupação, anexação e rapina das Américas há mais de cinco séculos. Mas, o mundo continua desejando incessantemente as riquezas minerais dos subsolos sul-americano e brasileiro. E há brasileiros igualmente ansiosos para vender grande quantidade de minérios.

A cada dia que passa, com a queda da importância dos produtos industrializados nas
exportações do país, os minérios se tornam commodities importantes; isto é, são mercadorias de grande valor internacional e geradoras de dólares para a economia brasileira. E
isso tem levado o governo a favorecer essas empresas com recursos públicos por meio
do BNDES e, de modo especial, as maiores, desejando que elas se tornem global player
(jogadores globais), isto é, capazes de ganhar no jogo da concorrência internacional.2
Como exemplos, podem ser citadas a Vale, a Petrobras e as empresas do Grupo EBX, de
Eike Batista, que já é um dos empresários especuladores mais ricos do mundo.3

1

Valor, 29/09/2009

2

Comissão 8, CNBB. Em busca dos sinais dos tempos. Reﬂexão crítica sobre a história dos dias atuais. Brasília: Ed. CNBB, 2010,
p. 39-41.

3

Rodrigo de Almeida, iG Rio de Janeiro, 11/03/2010.

9
Cáritas Brasileira - Caderno de Estudo

Só para se ter uma ideia, a expectativa da produção de minério de ferro do país,
que foi de 370 milhões de toneladas em 2008, é que chegue perto de 700 milhões de
toneladas em 2013; a produção de níquel deve dobrar de 80 mil toneladas para 160 mil
toneladas anuais; a produção de ouro subirá de 54 toneladas para 80 toneladas; e a de
cobre passará de 210 mil toneladas anuais para 340 mil toneladas. 1
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Toda a negociação é feita por grandes empresas e por empresários especuladores. São
como imensos “tatus mecânicos” que rasgam a Terra em busca de tudo o que ela formou
em milhões ou bilhões de anos: amianto, bauxita, cobre, cromo, estanho, ferro, grafita,
manganês, níquel, ouro, potássio, rocha fosfática, zinco, diamante e urânio. Mas há também
o carvão mineral, o caulim, a argila e o petróleo, explorado na plataforma continental.

Só que hoje, junto com perguntas sobre como se ligam essas iniciativas com os
direitos das pessoas, é preciso se perguntar o que a mineração tem a ver com o aquecimento do planeta e com as mudanças climáticas são provocadas por ele.
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Diante dessa realidade, parece que as empresas de mineração não são parceiras
nem da Terra nem das pessoas. Ao descobrir riquezas no subsolo, se existem povos indígenas, comunidades quilombolas, posseiros, produtores familiares, e até vilas inteiras,
para esses empresários há apenas uma decisão quanto a essa população: retirá-las ou
devem sair voluntariamente. Geralmente, utilizando da violência, uma vez que as leis as
protegem, o governo lhes dá força e o judiciário não se liga com o direito das pessoas.
Quando forçadas, aceitam falar em indenizações. Mas, com que critérios? Pagar pelo
preço da terra ocupada e pelas benfeitorias existentes? Mas, e os valores culturais e espirituais, a ligação com os antepassados e com os Encantados (espíritos que convivem
com os povos e garantem relações amistosas com tudo que existe no território)? E os
lugares sagrados e as energias medicinais conhecidas, protegidas e cultivadas há séculos
ou milênios? E as relações familiares, de parentesco, de amizade, de vizinhança?
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Será possível calcular o valor destas relações em dinheiro? Isso não significa rebaixá-las a mercadorias? Aliás, como é que se pode calcular o preço dos minérios, se não
foram criados por trabalho humano e seu valor real se deve ao trabalho da Terra?! A
apropriação privada passará de um roubo? E as leis que a protegem, em que justiça e
direito se assentam?
Por outro lado, o que acontece com a Terra no momento em que tem sua cabeleira
e sua pele – a biodiversidade das florestas, dos solos e subsolos – raspadas? Quando
tem suas fontes de água, suas veias e artérias que correm no solo e subsolo, remexidas,
desviadas, feridas, esmagadas, entupidas? Quando seu ventre é violenta e descuidadamente rasgado, em profundidades cada vez maiores, para retirar as tais fontes de
riqueza? Quando produtos químicos de todo tipo são jogados em seu ventre, em seu
solo, em seus rios? Quando são jogados na atmosfera gases poluentes para mover motores de motosserras, escavadeiras, tratores e mesmo os gases que estavam guardados
dentro da Terra?
Toda mineração está diretamente ligada a desastres sociais e ecológicos. Só se sustenta quando tudo é decidido em função de negócios, de geração de riqueza. E com
a afirmação de que a humanidade só pôde e continua a progredir por meio dela. Mas
nada disso é verdade absoluta.
A sabedoria dos povos de longa história, como os indígenas, lança perguntas desafiadoras: se ninguém, a não ser Pachamama e Deus, fez esses minerais, como é que
uma empresa se torna proprietária deles? Se ninguém fez a própria Terra, como é que
alguém teria direito de apropriar-se de parte dela, rasgar solo e subsolo e retirar das

Sabe-se, agora, e com estudos científicos, que estavam certas as perguntas dos sábios desprezados: se incluirmos a extração do carvão, do petróleo e gás, e sua queima
como fontes de energia, a mineração é, sem dúvida, a principal fonte de emissão de gases que causam o aquecimento global da Terra. E o drama maior é que, uma vez mais, as
pessoas humanas empobrecidas estão sendo, e serão ainda mais, as primeiras a serem
atingidas pelas mudanças climáticas causadas por essas atividades minerais.

Compromissos com a mudança
Por isso, é urgente perguntar-se: para que serve esse tipo de progresso, se prejudica
a Terra e seus filhos e filhas?Para onde levará essa febre de crescimento econômico
sem fim e cada vez mais concentrado em poucas mãos?
É possível outro tipo de desenvolvimento, que esteja centrado na geração e garantia
de bem viver para todas as pessoas? E que seja feito por todas as pessoas em cooperação com a Terra, usando com cuidado o mínimo de bens da natureza?
Onde e como esse novo tipo de desenvolvimento está sendo construído? Como
reforçar estas iniciativas? Como valorizar a criatividade humana para não depender dos
negociantes de bens minerais extraídos das profundidades da Terra?
O que é possível fazer para mudar a atual política econômica, amarrada às empresas
de mineração e ao comércio de minérios?
O que se pode fazer em favor de outro tipo de política pública de mineração, ligada e favorável a outros tipos de desenvolvimento existentes na sociedade brasileira?
Como valorizar os saberes, culturas e espiritualidades dos povos de longa história,
assentados em outros tipos de desenvolvimento humano?

O PROJETO:
Estrada de Ferro Carajás
Carajás é atualmente o maior complexo mínero-metalúrgico do mundo, tendo importantes reservas de manganês, cobre, bauxita, níquel, estanho, ouro, dentre outras. Além
disso, na região há amplas possibilidades de exploração florestal e agropecuária com
enorme potencial hidrelétrico. Descoberta por empresas multinacionais à época da ditadura militar, a região do Brasil conhecida por “Carajás” é uma grande província mineralógica situada na Amazônia Oriental, maior reserva de minério de ferro de alto teor.
A prospecção de minério de ferro na Serra do Carajás, situada no leste do Estado
do Pará, iniciou-se nos anos 1960 e ganhou grande impulso na década seguinte, quando

Desenvolvimento: a miopia dos grandes projetos

Tudo isso parece muito positivo: capacidade de tirar bens de grande valor de dentro
da terra; vendas dentro e fora do país; geração de dólares, que ajudam no equilíbrio das
contas públicas.

profundidades o que lhe serve para fazer negócios, sem prestar atenção e saber o que
está sendo liberado de dentro dela? Quem disse que a humanidade não poderia viver
de outro jeito, sem precisar disso que exige tanta violência contra a Mãe Terra?
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Reflexão crítica

Desenvolvimento: a miopia dos grandes projetos

Este modelo econômico é desgastante. Ele emprega poucas pessoas em comparação com outras formas de utilização da terra e concentra o poder e o dinheiro nas
mãos de poucos empreendedores da região que não permitem nenhum tipo de debate
a respeito de alternativas possíveis. Assim como, afeta a saúde das populações, pois é
extremamente poluente.
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Ainda que haja uma moderna infraestrutura em favor das novas atividades industriais, na região tem-se prevalecido a concentração de renda e terra, com consequente
avanço do processo de exclusão social. Com a falsa imagem do progresso desenvolvimentista, opera-se o saque dos recursos em favor de interesses privados e estrangeiros, sustentando a ânsia das nações hegemônicas governadas pelas leis de mercado à
custa da destruição do Estado e da aniquilação do povo brasileiro.

Os impactos
Com 892 quilômetros de extensão, a Estrada de Ferro Carajás corta 25 cidades,
quatro no Pará e 21 no Maranhão, interligando a província mineral de Carajás, no Pará,
com o Porto de Ponta da Madeira, em São Luís, no Maranhão. A estrada é operada
diretamente pela Companhia Vale do Rio Doce, por meio de uma concessão efetuada
pela União em 1976 e renovada em 1997 por mais 30 anos, imediatamente após a privatização da companhia.
Vale ressaltar que, atualmente, a empresa é campeã em autuações pelo IBAMA,
órgão federal responsável pela proteção ambiental. Desde a privatização da Vale, a empresa contabilizou 56 autos de infração no valor de R$ 37 milhões em multas. Normalmente, essas autuações decorrem do não cumprimento das condições impostas no
momento da expedição da devida licença ambiental.
Datada de excelentes condições técnicas, a Estrada de Ferro Carajás é uma das
ferrovias com melhores índices de produtividade do mundo, tornando-se fundamental para os altos lucros obtidos de maneira crescente pela Vale do Rio do Doce. Este
grande empreendimento redesenhou uma parte importante da paisagem da Amazônia,
impulsionou novas atividades econômicas como a siderurgia, além de provocar uma
reviravolta na vida das populações, em especial dos povos indígenas.

Em 2010, a companhia buscou atingir a meta de 100 milhões de toneladas/ano. As
obras de ampliação de pátios, desvios e terminais para a formação de trens com três
locomotivas e 312 vagões, gerou impactos ainda maiores sobre o meio ambiente e as
condições de vida das comunidades que vivem no entorno.
Para a consolidação deste vultuoso projeto, foram sistematicamente realizadas
obras de infraestrutura de grande impacto como a Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no
Sudeste do Pará, o Porto de Ponta da Madeira, em São Luís no Maranhão – porto de
maior movimentação de cargas do Norte e Nordeste.

Alternativas e Ações de Resistência
A Campanha “Justiça nos Trilhos” começou no final de 2007, por iniciativa dos Missionários Combonianos, congregação da Igreja Católica, coordenada em parceria com
os movimentos populares que atuam em diversas regiões do Estado do Maranhão, um
movimento que contou com a rápida adesão de outros grupos e organizações que hoje
compõem a sua coordenação executiva e/ou a sua rede de ação.
A campanha assume como prioridade a defesa do meio-ambiente e das populações
ameaçadas na Região Amazônica, especialmente aquelas situadas às margens da Estrada
de Ferro Carajás. Igualmente pretende direcionar sua atenção para os danos causados
aos povos indígenas e também aos trabalhadores vítimas de exploração. A campanha
“Justiça nos Trilhos” vem trabalhando no sentido de envolver prioritariamente três
segmentos da sociedade: os movimentos populares e a base da população, o meio acadêmico e as instituições públicas locais.
Os objetivos da ação da Campanha “Justiça nos Trilhos” são:
a) avaliar o impacto real das atividades da Vale ao longo da denominada área de
influência da Estrada de Ferro Carajás;
b) propor o debate sobre a construção de mecanismos que possibilitem a internalização de recursos da Vale, de forma a alavancar o desenvolvimento sustentável
das comunidades que vivem na área de influência da estrada.
Convém ressaltar que, até a sua privatização, a Vale tinha a obrigação de contribuir
para um Fundo de Desenvolvimento, que vigorou enquanto a empresa era estatal. Isso
obrigava a Companhia a repassar 8% (oito por cento) de seu faturamento para esse
Fundo, a ser investido em favor da população diretamente afetada.A obrigatoriedade de
contribuição a esse Fundo, porém, deixou de existir com a privatização da companhia.

Desenvolvimento: a miopia dos grandes projetos

Ao longo da Estrada de Ferro Carajás, inaugurada em 28 de fevereiro de 1985, existem 14 siderúrgicas concentradas em um raio de apenas 150 quilômetros, instaladas,
principalmente, nas regiões de Marabá, no Pará, e Açailândia, no Estado do Maranhão.
Toda a produção do local, que pode chegar a consumir mais de 300 toneladas de carvão
vegetal por dia em cada siderúrgica, é exportada para os mercados dos Estados Unidos,
da Europa, da China e do Japão.

A Vale também transporta passageiros através da Estrada de Ferro Carajás. O que
poderia ser um aparente beneficio para a população, no entanto, tem gerado problemas
com relação ao grande contingente de pessoas que viajam do Maranhão ao sudeste paraense em busca de oportunidades de trabalho. Sem qualificação para exercer
qualquer tarefa especializada, os “viajantes” estão fadados ao fracasso. Além disso, são
frequentes os atrasos nos horários de passagem do trem e ocorrências de acidentes e
atropelamentos.

13
Cáritas Brasileira - Caderno de Estudo

a então estatal Companhia Vale do Rio Doce (hoje Vale, privada) assumiu o controle
total da exploração de minérios na região e criou, em 1979, o Programa Grande Carajás, com a finalidade de produzir minérios em escala industrial para o abastecimento
do mercado internacional.

Desde então a Vale, por meio de fundação homônima, vem aplicando uma política de
“benfeitorias sociais” através de pequenos projetos locais, com o aporte de recursos
absolutamente desproporcionais aos enormes lucros anuais da empresa e sem nenhum
compromisso permanente e obrigatório com a população local.

A extração de urânio em Caetité e de outros minérios aliado à expansão agropecuária no Oeste baiano têm sido a razão para dois outros grandes projetos de matriz
desenvolvimentista que preocupam os movimentos sociais, populares e ambientais: a
ferrovia Oeste-Leste e o Porto Sul.

Desse modo, a Justiça nos Trilhos vem trabalhando, desde 2008, em diversas
direções:

A ferrovia promete ligar os municípios baianos mais distantes do Oceano Atlântico
ao litoral sul do Estado. O Porto Sul complementaria o trabalho da linha férrea, servindo como principal porta de exportação da produção. A região de Ilhéus é a área
escolhida para a implementação do porto, que também prevê grande área de armazenamento.

Cáritas Brasileira - Caderno de Estudo
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- Conscientização e mobilização: realização de seminários, produção de materiais
de divulgação (pequenos documentários, cartilhas, página na Internet, encontros
de formação, entre outros).

Os impactos

- Fortalecimento da rede de ação: envolvimento dos grupos e movimentos interessados, tanto nacional quanto internacionalmente.

A não aplicação do Plano de Desenvolvimento Sustentável, sugerido pelo Estudo de
Impacto Ambiental, é prova de que o modelo implementado em Caetité segue o mesmo padrão de exploração dos recursos minerais. A INB emprega apenas 134 pessoas
de forma direta e 233 são terceirizadas.

O PROJETO:
A mineração em Caetité-BA
Situada no sudoeste baiano, a quase 800 quilômetros da capital Salvador, Caetité,
além de ter predomínio do clima Semiárido, é um local repleto de jazidas de minérios
com um longo histórico de extração dos mais variados metais e rochas. Hoje, a Bahia
ocupa o terceiro lugar como o maior produtor de minérios do Brasil. Entre as frentes
de exploração da mineração no Estado, uma tem preocupado muito a população e tem
provocado manifestações dos movimentos populares e sociais na região.
A mina de urânio, descoberta entre os municípios e Caetité e Lagoa Real na década
de 1970, continua funcionando a todo vapor até os dias de hoje. Para ativar o processo
de exploração da mina, as Indústrias Nucleares do Brasil (INB) se apropriaram de 1.870
hectares de terra na região. Nesse processo, 47 famílias foram deslocadas de seu local
de moradia. A empresa de capital misto não executou o Plano de Desenvolvimento
Sustentável que tinha como um dos principais objetivos amenizar os impactos sobre a
população afetada.
A Unidade de Concentrado de Urânio de Caetité e Lagoa Real é a segunda maior
reserva do país, ficando atrás apenas de Santa Quitéria, no Ceará. Outra importante
reserva encontra-se no Estado de Minas Gerais. Dessas, apenas a unidade baiana está
em pleno funcionamento. O urânio produzido em território nacional é utilizado como
combustível nuclear para abastecimento de usinas nucleares no Brasil e em diversos
outros países.

A atividade de mineração, em todo o mundo, gera impactos sociais e ambientais
muito significativos. O primeiro deles é resultado da apropriação privada de grande
área de terra e dos recursos naturais ali existentes. Essa privatização causa a devastação da fauna e da flora local e o deslocamento de grande contingente de moradores.
A Unidade de Concentrado de Urânio de Caetité – Lagoa Real está localizada no
Semiárido, em uma região de vegetação de Cerrado e Caatinga. Os trabalhos da mina
atingem diretamente cerca de 23 mil pessoas da região.
As comunidades deslocadas, em caso de zona rural, muitas vezes perdem sua principal fonte de renda, o trabalho com a terra. Sendo assim, a essas pessoas resta a opção
de se aventurar no trabalho da própria mineração.
O deslocamento de comunidades inteiras também ameaça a preservação de laços
de convivência familiar e comunitária, já que na maioria das vezes não há plano de
remoção coletiva. Sem planejar o deslocamento, as famílias vão para diversas comunidades.
A atividade de mineração também traz impacto aos seus trabalhadores. O trabalho
é extremamente insalubre e de alto risco e resulta, muitas vezes, em graves acidentes
que levam a mutilações e morte. Mesmo sem acidentes, a contaminação por metais
pesados também causa diversas doenças.
A gestão de recursos hídricos também é fator de preocupação em zonas de mineração, pois o manejo do minério bruto exige um grande consumo de água. No caso de
Caetité, além da INB consumir grande quantidade, ainda há várias denúncias de contaminação de reservas de água.

Desenvolvimento: a miopia dos grandes projetos

Esses dois projetos têm como principal fonte de financiamento os governos Federal,
por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Estado da Bahia.
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- Estudo e pesquisa: levantamento de dados sobre o impacto ambiental da ferrovia; documentação dos danos provocados às pessoas e ao solo; leis ambientais
e parcerias da Vale com os municípios atravessados pela ferrovia; comparação
de situação na região do Carajás com outras similares no Brasil e no exterior;
análise dos dados econômicos e contábeis da Vale, entre outros.

O urânio é um minério de alta periculosidade, pelo nível de radiação que o acompanha. Na Unidade de Concentração de Urânio de Caetité, muitas são as denúncias de
terra e água contaminada com o minério extraído da jazida.
A contaminação da água tem levado a região, que já sofre com escassez do líquido,
a crises graves de abastecimento, inclusive para escolas. Essa contaminação já começa a
se apresentar na população, com o aparecimento ou agravamento do índice de pessoas
que apresentam doenças como a neoplasia (câncer).
Segundo estudo feito pelo Greenpeace, “os índices de incorporação de urânio por
habitantes de Caetité foram 25 vezes maiores do que os apresentados na região controle, e cem vezes maiores do que a média mundial.” Para a organização, a situação de
Caetité é de extrema preocupação.Veja trecho de matéria do Jornal Folha de São Paulo,
publicada em 7 de fevereiro de 2010:
“De seu quintal,Tiago Alves dos Santos, 60, avista a única mina de urânio em atividade no país, origem da matéria-prima para o combustível das usinas nucleares de Angra
dos Reis. Ao alcance de sua vista também está o resultado de dez dias de falta d’água na
região. O papel no poço lacrado informa: “contaminação por urânio acima dos limites
permitidos pelo Ministério da Saúde”.
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Em três meses, nove poços próximos à unidade da estatal INB (Indústrias Nucleares do Brasil) em Caetité, sertão da Bahia, foram fechados por causa do alto índice de
radioatividade, até 47 vezes o limite legal.”

Alternativas e Ações de Resistência
Muitas ações de resistência têm sido realizadas pela população e pelos movimentos sociais, populares e ambientais, desde que as primeiras suspeitas de contaminação
apareceram. São realizadas audiências públicas, manifestos, denúncias aos órgãos de
meio ambiente e direitos humanos nacionais e internacionais, representações junto ao
Ministério Público Estadual e Federal.
Entre as organizações que vêm se mobilizando para denunciar as perversidades da
extração de urânio em Caetité, podemos citar: Greenpeace, Articulação em Políticas
Públicas no Estado da Bahia, organizações e movimentos ambientalistas, sociais e populares da Bahia, Movimento dos Pequenos Agricultores e Universidade do Estado da
Bahia (UNEB).
Além desses atores citados anteriormente, paróquias, dioceses e pastorais sociais,
com leigos e líderes religiosos, também têm protagonizado ações de resistência e
denúncia.

Desenvolvimento: a miopia dos grandes projetos

“Os bezerros não podem beber, não posso molhar os pés de planta”, diz Tiago, um
dos cerca de 3 mil moradores da área de influência da mina de urânio.
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Desde a interdição do poço, a prefeitura distribui água apenas para beber e cozinhar.

II - A FEBRE DO AGRONEGÓCIO

A realidade

Finalmente, tem a ver com a fase da “globalização neoliberal” do capitalismo, que
promoveu o Brasil como um dos países produtores de “commodities agropecuárias” para
exportação. Isso tornou o agronegócio um parceiro importante das políticas de crescimento econômico que dependem da entrada de recursos externos. E isso deu a ele um
crescente poder político.
Com o agronegócio, o Brasil tornou-se o maior exportador de carne bovina; um
dos maiores exportadores de soja, suco de laranja e álcool combustível. Tornou-se, ao
mesmo tempo, um campeão no uso de insumos químicos: adubos, corretivos, defensivos,
produtos que aceleram o crescimento e maturação. Forçou a introdução de sementes
transgênicas para estar em dia com os “avanços tecnológicos”. É tradicional defensor de
privilégios para o setor, apresentado como indispensável para a produção de alimentos
e como vítima de legislações ambientais e sociais. Por isso, junto com perdão de dívidas
e com aumento de subsídios públicos, empenha-se politicamente na modificação das leis
que restringem sua sede de terra desmatada e livre para todo tipo de negócio.
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Tem a ver, no lado tecnológico e político, com a “Revolução Verde”, dos anos 1960 e
1970. Ela serviu como justificativa para não se fazer reforma agrária em nome da necessidade de aumentar rapidamente a produção de alimentos com aplicação de novas tecnologias; serviu para “modernizar o latifúndio” por meio de apoios públicos para introduzir
o uso de maquinário, sementes selecionadas e produtos químicos.
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O agronegócio, como a palavra indica, é a forma atual de fazer negócio com a propriedade e uso da terra agrícola, bem como sua relação com a indústria.Tem a ver, na origem,
com a história da doação de imensas áreas de terra aos amigos do rei de Portugal e dos
imperadores do Brasil e de seu registro como propriedades, depois de 1850, com a Lei de
Terras. Tem a ver com prática da grilagem, do roubo de terras públicas, tornadas propriedades por meio da corrupção de cartórios ou por meio de concessões governamentais,
como a que está acontecendo agora na Amazônia por meio do tal “registro de posses”
de até 1.500 hectares.

Compromissos com a mudança

Será assim tão importante o Agronegócio? Se for descontado seu peso nas exportações, que geram dólares para os poucos empresários do setor, dizendo que é “para
o Brasil”, em que seria importante? Mesmo nas exportações, contudo, seria necessário
ter presente a quantidade de água e de áreas de florestas presentes nos grãos, na carne
e no álcool que vão para outros países. E, no papel, produzido a partir de eucaliptos e
pinus, árvores estranhas aos nossos biomas e terríveis sugadoras de água do solo, qual
quantidade de água é desperdiçada? Se não nos cuidarmos, serão jogados aqui tudo o
que necessita de uma grande quantidade de terra, água e energia para serem utilizadas
na produção e, posteriormente, serão deixados aqui o solo, os rios e o ar envenenados,
os solos em processo de desertificação, os aquíferos contaminados e se esgotando,
entre outros.

Para quem coloca a vida – todas as formas de vida - no centro das escolhas do tipo
de economia que deve ser implementada, o agronegócio não é necessário. Na verdade, é em tudo negativo. Ele deixa nas mãos de poucos o poder de decidir se haverá a
qualidade dos alimentos para todas as pessoas. Como tudo para eles, da semente ao
alimento na mesa, é mercadoria, só quem possuir dinheiro poderá alimentar-se. E o
equilíbrio vital da Terra continuará sendo ameaçado, porque isso não é considerado.

O agronegócio ocupa grande quantidade de terras - 50 mil latifundiários com mais
de mil hectares controlam mais de 43% das áreas agricultáveis (em torno de 146 milhões de hectares) com menor produtividade e com menor geração de oportunidades
de trabalho do que a pequena produção camponesa. Sua luta contra a atualização dos
índices de produtividade serve de confissão. Além disso, ele desperdiça muita água,
contamina o solo, os córregos, rios, aquíferos e a Atmosfera, com emissão de gases, de
modo especial o óxido nitroso - grande causador de aquecimento do Planeta. Como
se trata de um “negócio”, a sede e fome de lucros não têm limites por causa do seu
desejo de desflorestamento de terras livres do que, em sua visão, impede o progresso.
Não tem limite igualmente o desejo de uso de tudo que apresse a produção, mesmo se
isso provoque contaminações, como no caso das sementes transgênicas, desertificação
ou doenças graves nos seres humanos, como o câncer. Tudo isso não passa, para ele, de
“custo do progresso”, que não pode perder-se na resposta a perguntas de ordem ética.
Ao combater a reforma agrária e as organizações que lutam por ela, torna-se responsável pela expulsão de muita gente para as cidades; por isso, também pelo alto desemprego, pela pobreza e miséria, pelas péssimas condições de vida de muitas famílias
urbanas.

O compromisso se aprofunda ao responder a outras perguntas: que tipo de agricultura e criatório devem ser implementados? Pode-se continuar sob o domínio dos produtos
químicos dos laboratórios e indústrias? As sementes devem ser propriedade de empresas ou
patrimônio da humanidade? Devem ser aceitas as sementes transgênicas, ou os alimentos
devem ser naturais e de cada bioma? É aqui se pode descobrir o poder da população das
cidades: se deixar de comprar produtos que vêm do agronegócio e das indústrias que
com ele trabalha e preferir os da produção camponesa, ajudará a derrotá-lo; se apoiar
as lutas populares pela democratização da propriedade da terra, sem entrar na conversa dos amigos do agronegócio e, para isso, deixar de ouvir meios de comunicação que
o apóia, a pressão por esta mudança avançará rapidamente.
Nessa perspectiva, qual a importância da organização da vida social, econômica, política
e cultural em cada território? A Assembleia Popular não deveria ser o espaço das decisões que
dizem respeito à vida de todos do território?
Mais ainda, cada família não deveria ter acesso garantido à terra no campo e a um terreno
nas cidades? E esse espaço não poderia ser também local de cultivo de alimentos saudáveis,
com utilização do lixo orgânico como fonte de adubo?

O PROJETO:
O agronegócio do tabaco no Brasil
De acordo com estimativas do Sindicato dos Fumicultores do Brasil (Afubra),
para a safra de 2008/2009, o Brasil produziu 744.280 toneladas de fumo, ficando
atrás apenas da China, que é o maior produtor mundial, com mais de 2,5 milhões de
toneladas. Das 744 toneladas produzidas, 696 mil são para a exportação do fumo em
folha devido ao baixo custo e isenção de tributos para a exportação de produtos in
natura e semi-processados. Isso garante ganhos bilionários para as empresas. Soman-
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O agronegócio não é produtor de alimentos.As pesquisas têm demonstrado que mais
de 70% e, em alguns casos, mais de 90% dos alimentos do povo brasileiro são cultivados pela agropecuária familiar camponesa. Agropecuária camponesa? Sim, porque mesmo
parte importante do leite e da carne tem origem nas pequenas propriedades e nos territórios das comunidades tradicionais. Na verdade, a maior parte dos produtos do agronegócio vão para a indústria, que os passa, modificados, quase todos, para a alimentação
de animais e uma parte para os seres humanos. Esses já chegam carregados de produtos
químicos, seja por causa de seu uso na pecuária extensiva e intensiva e na monocultura
agrícola, ou pelo acréscimo de conservantes, acidulantes, corantes, sais etc.

Por isso, o primeiro compromisso nasce da resposta a essas perguntas: como deve
ser organizado o acesso a propriedade e o uso da terra agrícola? Quem deve tomar essa
decisão: alguns “representantes” ou toda a população? No caminho da conquista de uma
reforma agrária integral, como assumir o plebiscito pela determinação do tamanho máximo
da propriedade? E como apoiar as lutas populares pela terra?
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Reflexão Crítica

Conforme a Afubra, houve um crescimento enorme dos estabelecimentos que cultivam o fumo, sendo 94.840 famílias produtoras de fumo no Brasil em 1980. Chegando
a 198.040 famílias em 2005, houve um crescimento de mais de 100%. Porém, em 2010,
esse número caiu para 185.160 famílias produtoras e a produção diminuiu de 851.060
toneladas em 2004 para 687.180 em 2010. Diante disso, percebe-se uma ligeira retração na produção do fumo a partir de 2004, o que pode ser um sinal dos efeitos da
aprovação da Convenção para o Controle do Tabaco e o enfrentamento da problemática pelos países signatários.

Desenvolvimento: a miopia dos grandes projetos

Os impactos
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Das 185.160 famílias que trabalharam na plantação de fumo na safra de 2009/2010,
25% são arrendatárias ou meeiras, ou seja, que não possuem terras próprias para o
plantio. As famílias são compostas, em média, por 4,7 pessoas e 89,9% delas têm o ensino fundamental incompleto. Esses dados nos revelam vários problemas relacionados
diretamente ao sistema produtivo do tabaco.
O primeiro deles é que 25% das famílias produtoras de tabaco são sem-terra. Apesar de muitas dessas famílias serem produtoras há muitos anos – a cultura na região
existe a mais de 50 anos – até hoje, elas não conseguiram comprar ou adquirir uma
propriedade de terra.
A quantidade média de cinco pessoas por família mostra a grande necessidade de
mão-de-obra que a lavoura do fumo exige e, em função disso, o uso do trabalho infantil.
As empresas “fumajeiras” dizem realizar campanhas de orientação para que os pais não
levem os filhos para as lavouras, porém, a maioria das famílias que vivem no meio rural,
não tem onde deixar seus filhos. Pode-se dizer, talvez, que o fato dos filhos e filhas dos
camponeses irem para as lavouras de fumo muito cedo junto com os pais, demonstra
o porquê de quase 90% dos produtores de fumo ter apenas o ensino fundamental
incompleto.

Em 20 anos de caminhada, muitas iniciativas foram tomadas, mas muitos desafios
ainda persistem, principalmente após a aprovação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco pelo Governo Federal, em 2006. Atualmente, o seminário tomou uma
dimensão inter-regional com a participação das Cáritas de Santa Catarina e do Paraná.
Desde 1986, a Cáritas do Rio Grande do Sul tem uma parceria com Misereor, um
Fundo Solidário de apoio a projetos de geração de renda vinculados a Economia Solidária. Nesses anos, foram apoiados mais de mil projetos no Estado, com estímulo para
a produção de alimentos, a agroecologia e a organização de luta dos pequenos agricultores para resistirem no campo. Muitos produtores que foram apoiados deixaram a
produção de fumo.
Atualmente, existem também os Fundos Diocesanos de Solidariedade que apóiam
iniciativas semelhantes. Além disso, anualmente, são realizadas inúmeras Feiras de Economia Popular Solidária. Em Santa Maria, em 2010, foi realizada a 17ª Feira Estadual do
Cooperativismo Alternativo e a 6ª Feira de Economia Solidária do Mercosul.
A aprovação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco no Brasil foi precedida por audiências públicas na região fumajeira, devido à forte pressão das empresas
transnacionais que diziam que, com a aprovação da Convenção, o governo iria acabar
com o fumo e a economia da região. A Cáritas participou dessas audiências e deu seu
depoimento favorável à aprovação da Convenção Quadro pelo Governo Brasileiro e
a necessidade de construção de políticas públicas para a diversificação e reconversão
produtiva das lavouras de fumo.
Em 2006, a Convenção foi aprovada no Congresso e sancionada pelo Presidente
Lula e, no mesmo ano, foi apresentado o Programa de Diversificação Produtiva das
Lavouras de Fumo com a formação de Comitês Territoriais para implantação.
A Cáritas participa desses comitês territoriais e apresentou projetos a partir do
trabalho que já vinha desenvolvendo. A nova lei que criou o Programa Nacional de
Alimentação Escolar, que obriga as escolas a adquirirem no mínimo 30% dos alimentos
junto aos produtores locais, é uma nova possibilidade que se abre para políticas públicas que estimulem a diversificação e a reconversão produtiva das lavouras de fumo.

Em relação ao meio ambiente, o uso de agrotóxicos na produção do fumo prejudica
a saúde humana, polui as águas, os rios e a terra. Além disso, há a destruição das matas
nativas da região que são utilizadas na secagem do fumo.

A Cáritas Brasileira, em parceria com a Comissão Pastoral da Terra, fez um levantamento de produtores de sementes crioulas no Estado. Esse levantamento permitiu resgatar mais de 300 espécies de sementes crioulas que são produzidas no Estado pelos
campesinos. Essas sementes foram catalogadas e publicadas em uma cartilha.

Alternativas e ações de resistência

Anualmente, são realizadas várias feiras de sementes crioulas, tendo em vista a divulgação e a troca de sementes entre os produtores. A Cáritas Diocesana e a Comissão
Pastoral da Terra de Santa Cruz do Sul - Capital Nacional do Fumo – realizaram, em
2010, a 10ª Feira Diocesana de Sementes Crioulas.

A questão do plantio e consumo do tabaco ainda é um tema pouco debatido em
nossa sociedade, principalmente, em relação aos malefícios que essa droga lícita causa
à saúde de quem consome e também de quem produz. Desde 1991, as Cáritas Dio-
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Cerca de 96% da produção brasileira de fumo está concentrada na Região Sul.
Ele é cultivado em 729 municípios, sendo que mais da metade está localizada no Rio
Grande do Sul.

cesanas do Interdiocesana Centro-Oeste, promovem, anualmente, um seminário de
debates sobre os malefícios na monocultura do tabaco e as alternativas possíveis de
reconversão produtiva.
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do o faturamento total do setor entre exportação e consumo, em 2009, as empresas
faturaram R$ 16,9 bilhões.

Um dos principais objetivos do trabalho desenvolvido pela Cáritas é o fortalecimento da agricultura familiar e camponesa, além da produção de alimentos saudáveis, tendo
em vista a segurança e soberania alimentar na região.

Desenvolvimento: a miopia dos grandes projetos
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Diante disso, temos clareza que não cabe à Cáritas o papel principal nesse processo
de diversificação e reconversão produtiva das lavouras de fumo, mas temos assumido
com muita força a denúncia dos malefícios do tabaco e cooperado para a efetivação
de políticas públicas que, de fato, rompam com a monocultura do tabaco e busquem
a produção de alimentos e o incentivo a outras iniciativas econômicas para a região.

III – ALIMENTOS PARA CARROS
OU PARA PESSOAS?

A realidade

Ainda não alcançaram o segundo objetivo – o preço mundial - mesmo com todo o
empenho do Governo Federal. Como se tem dito, o ex-presidente Lula foi um caixeiro
viajante vendedor da proposta do etanol como o combustível renovável a ser assumido
em todo o planeta. A partir daí, sua exportação significaria a entrada de dólares e, talvez,
saldo comercial maior. A partir de algumas frases do ex-presidente dos Estados Unidos,
aumentou o número de grandes empresas estrangeiras interessadas nesse novo e prometedor ramo de negócios mundiais.
Com isso, regiões inteiras destinadas à produção de alimentos têm sido transformadas em imensos canaviais. Além do interior de São Paulo, a região do Cerrado tornou-se
área de produção de agrocombustíveis. Em Goiás, por exemplo, o Vale do São Patrício,
tradicional produtor de alimentos, e especialmente depois da criação da Colônia Agrícola de Ceres por Getúlio Vargas, está quase todo tomado por usineiros. Isso significou a
migração das famílias dos produtores camponeses para as cidades, em troca de um arrendamento de suas terras que os levará a entregá-las a baixos preços. Além disso, as cidades
da região experimentam forte migração de trabalhadores do nordeste, trazidos pelos usineiros como mão-de-obra que sobrevive em relações de superexploração. No município
de Santa Helena, a transformação de 85% da sua área agrícola em canaviais modificou a
paisagem e o estilo de vida do campo e da cidade. Junto com monocultura a perder de
vista, a renda passou a ser concentrada nas mãos de poucos empresários, e isso fez com
que nem mesmo revendedoras de automóveis conseguissem sobreviver. Isso serviu para
que o município vizinho, Rio Verde, inovasse: a Câmara Municipal e a Prefeitura aprovaram
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Existem três atores principais envolvidos nesse negócio: os empresários brasileiros do
setor sucroalcooleiro – isto é, ligado à produção de açúcar e álcool - o Governo Federal
e empresários estrangeiros. Os três têm uma estratégia em comum: tornar o etanol uma
commodity global. Isso significaria duas coisas: o reconhecimento de que ele é uma fonte
alternativa ecológica ao uso da gasolina, reconhecida como grande poluidora da atmosfera; e a fixação de um preço mundial para o produto, marcado, no sistema capitalista, a
partir de maior ou menor procura por ele, e não a partir dos custos de sua produção.
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A produção de agrocombustíveis – álcool anídrico, também conhecido por etanol, e
agrodiesel – é parte cada vez mais importante do agronegócio. Em praticamente todas as
regiões do país a cana-de-açúcar vai ocupando terras antes destinadas a outros produtos
agropecuários. Isso está provocando preocupações e merece um olhar especial.

uma Lei que estabelece que somente 10% das terras de cada propriedade podem ser
destinadas ao cultivo de cana-de-açúcar. A justificativa foi a de manter a diversificação
de produtos e o funcionamento das agroindústrias locais.

pois esses motores não poluem e são mais silenciosos, melhorando o ruído das cidades.
É claro que isso gera outro desafio: como gerar energia elétrica com baixa poluição
atmosférica? Daí o grande interesse por novas tecnologias de uso do sol, dos ventos,
dos movimentos das águas.

Reflexão crítica

Para nós, surgem desafios de ação cidadã: como forçar mudança na política energética,
que prioriza o agrocombustível e a hidroeletricidade? Como depender menos do automóvel
individual? Como exigir a construção de meios de transporte de massa e de boa qualidade?
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Esse é o grande gargalo dessa proposta: se for para todo o planeta, não há espaço
para produzir, ao mesmo tempo, etanol, agrodiesel e alimentos. Haverá aumento do
preço dos alimentos. Nunca é demais lembrar: no capitalismo, os preços são marcados
a partir da oferta e procura, a partir do mercado empresarial e não a partir do custo
da produção; se diminuir a quantidade de alimentos, a procura por eles aumenta e isso
leva ao aumento do seu preço. Para os empresários, tanto o aumento da procura por
etanol como da procura por alimentos é “coisa boa”: aumentaria o preço de todas
essas mercadorias, concentrando mais lucros.
Não se pode esquecer um “porém” nesse debate: o aumento do preço dos alimentos interessa aos empresários quando eles são proprietários também deles. Esse é um
dos motivos para que as usinas de etanol avancem sobre as pequenas propriedades
camponesas, oferecendo-lhes tentadores arrendamentos iniciais: ir diminuindo a força
dos concorrentes na produção de alimentos.
Uma das consequências disso já está se agravando: o aumento da miséria no mundo.
A onu afirma que se passou, nos últimos anos, de 850 milhões para mais de um bilhão
de pessoas que sobrevivem e morrem antes do tempo na miséria. É claro que isso não
se deve só à produção de agrocombustíveis. Deve-se a tudo que provoca aumento nos
preços dos alimentos e diminuição de renda das famílias. Deve-se, em parte crescente,
então, ao avanço da produção de agrocombustíveis.

Compromisso com a mudança
A crítica e a oposição ao uso dos agrocombustíveis têm levado governos, universidades, centros de pesquisa e até empresas a apoiarem a busca de outras fontes de
energia para mover motores. Mesmo países como Índia e China, a aposta tecnológica é
outra: motores híbridos, isto é: que funcionam a partir de energia elétrica e outra fonte,
que pode ser hidrogênio, gasolina ou etanol. A fonte principal será a energia elétrica,

Isso tem tudo a ver com o que foi debatido no capítulo anterior: a conquista e construção da autonomia local, especialmente na geração da energia elétrica que se precisa.

Desenvolvimento: a miopia dos grandes projetos
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A resposta a essas perguntas levaram os movimentos camponeses a apresentar à
humanidade o seguinte desafio: vamos destinar a terra à produção de alimentos, respondendo aos direitos das pessoas e dos demais seres vivos, ou à produção de combustíveis para
encher os tanques dos automóveis?

Volta outro desafio, que vai sendo enfrentado com criatividade pelo povo, na medida
de suas possibilidades: como reorganizar a vida no território em que a gente mora? Como
depender menos de shopping centers e grandes supermercados, reorganizando a oferta do
que se precisa no próprio bairro/território? Como ir conquistando os serviços públicos de
saúde, educação, lazer etc. no bairro/território? Como estabelecer relação com os produtores
camponeses e de produtos agroecológicos, através de feiras no território? Como ir exigindo
que os locais de trabalho estejam mais perto de casa, evitando depender de transporte de
longa distância?
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A primeira pergunta que se precisa encarar está presente no debate internacional
sobre os agrocombustíveis: o que aconteceria se o etanol e o agrodiesel fossem assumidos
como combustíveis mundiais em lugar da gasolina e do diesel derivados do petróleo - produtos fósseis e emissores de dióxido de carbono, gás que contamina a atmosfera e aumenta o
aquecimento do planeta? Haveria espaço na terra para sua produção?

IV - GRANDES NEGÓCIOS COM ÁGUA

A realidade
É impressionante o número e o tamanho das obras ligadas ao uso da água existente
no Brasil. A maior parte delas, agora, está na Amazônia, região das águas. Mas há a transposição do rio São Francisco, num bioma Semiárido, totalmente diferente da Amazônia.
Além disso, existem governos estaduais ou locais que defendem a privatização dos serviços de água e esgoto, sempre com o argumento de que a iniciativa privada sabe administrar melhor – condenando-se como incapazes!

No caso da transposição do São Francisco, a construção dos canais que levarão água
para os lados da Paraíba e do Ceará está exigindo desapropriações e há conflitos por
causa disso: discordâncias sobre as indenizações e quase certeza de não acesso à água
que passará pelos canais. De toda maneira, está cada vez mais claro que não se trata de
água para as populações espalhadas pelo Semiárido, mas sim para as empresas de mineração que estão sendo construídas junto com o porto de Pacém, no Ceará, e para a criação
de camarões. Tudo para exportação.
Mesmo com os avanços realizados, há muita gente sem água de boa qualidade no Semiárido e nas cidades, além de ocorrer a falta de serviços de esgoto em muitas cidades.

Reflexão crítica
São muitas as perguntas que precisam ser respondidas. A insistência sobre a necessidade de grande quantidade de energia elétrica precisa ser questionada com essa dúvida:
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A principal justificativa para as grandes barragens está ligada à produção de energia
elétrica. Diz-se que o crescimento econômico incentivado pelo Programa de Aceleração
do Crescimento exigirá cada vez mais energia; e que, além de limpa, a melhor e mais
barata energia seria a hidrelétrica. É por isso que o governo federal está empurrando
goela abaixo das populações locais, que questionam e se opõem a elas, duas barragens
no rio Madeira, pelo menos uma no Xingu, cinco no Tapajós e muitas outras em outros
rios amazônicos. Além disso, há uma infinidade de projetos de hidrelétricas de pequeno e
médio porte em todas as regiões do país administrados por empresas.

Desenvolvimento: a miopia dos grandes projetos

Não se pode esquecer que as empresas multinacionais avançam cada vez mais no
envasamento e venda de água. Basta lembrar quantas pequenas e médias empresas foram
compradas pela Coca-Cola, pela Nestlé, entre outras.
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Há mais uma pergunta que não pode ser abafada: mesmo sendo necessário produzir
mais energia elétrica, será mesmo necessário construir grandes hidrelétricas? A resposta,
para quem olha as potencialidades do Brasil, é um sonoro “não!”. Até mesmo as empresas do porto de Pacém e o governo cearense estão dando um aviso: ao construírem, nas obras do porto, uma usina de geração de eletricidade a partir do movimento
das ondas do mar, e uma de dessalinização da água, estão dizendo que, talvez, isso
vai ser mais vantajoso do que pagar os preços da água trazida do São Francisco e da
energia elétrica que vem de longe. Estão dizendo, na verdade, que há, em cada lugar,
muitas fontes de energia. No caso deles, há ainda os ventos e o sol.
Se um avião conseguiu voar 26 horas seguidas apenas transformando luz do sol
em energia elétrica, e se os estádios para a Copa do Mundo de 2014 devessem ser
auto-suficientes em energia a partir do sol e de água a partir das chuvas, quantas
casas, lugares públicos e empresas poderiam gerar energia elétrica solar no Brasil?
Tendo presente a quantidade de dias com sol escancarado que se têm no Brasil, é
um absurdo que não se valorizem pesquisas e não se implemente o uso dessa fonte
gratuita. Além dela, contudo, basta imaginar quanto se poderia produzir de eletricidade a partir dos ventos e do movimento das águas, especialmente do mar. A desculpa
de que isso seria, ainda, muito caro, não se sustenta; na medida em que essas fontes
fossem promovidas e financiadas com recursos públicos, a produção se alargaria, novas tecnologias seriam desenvolvidas, e os preços, certamente, cairiam. E mais ainda,
e com menos desperdício, se fossem implementadas em outro tipo de economia,
solidária e cooperativa.

Se, como se repete, a energia hidrelétrica custa menos para ser produzida, por que
as famílias brasileiras pagam uma das tarifas mais caras de energia do mundo? Deve ser
por causa da fome insaciável de lucros das empresas que controlam a venda desse bem
tão importante para a vida como uma mercadoria de sua propriedade. Por isso, não é
importante apoiar e participar da luta contra o preço da energia? E para que a energia seja
um bem público?
Já existem experiências de produção de energia elétrica a partir do sol e dos ventos
que tornam as famílias e comunidades locais autônomas, livres das grandes empresas. E
se isso vale para uma comunidade pequena cidade do interior, por que não poderia ser
alternativa também para bairros de cidades maiores? Em vista disso, o que se pode fazer
para produzir a energia que se precisa a partir do sol captado nos telhados ou dos ventos
fortes existentes na região? Se não se tem recursos, como exigir que os governos municipais,
estaduais e federal assumam esta alternativa como o caminho prioritário?
Para diminuir o preço dos painéis fotovoltaicos necessários para transformar a luz
solar em energia elétrica, existe a possibilidade de apoiar a industrialização de uma
tecnologia brasileira desenvolvida por pesquisadores da PUC do Rio Grande do Sul.
Por isso, o que se pode fazer para exigir que o governo federal financie rapidamente, por
meio do BNDES e com juros baixos, a montagem desta indústria, que pode diminuir o preço
para a metade?
Já se sabe que os grandes lagos criados pelas barragens dos rios se tornam fonte de
emissão de metano na atmosfera, aumentando o efeito estufa, isto é, o aquecimento da
Terra. Então, o que mais se pode fazer nas casas, nas comunidades, nos bairros, nas cidades,
na região, no país, para diminuir a necessidade de energia? O que podem fazer as empresas
e as grandes construções para gastar menos energia?
E nas cidades, o que se pode fazer para cuidar dos córregos e rios? Como exigir água
tratada para todas as casas e tratamento dos esgotos?

O PROJETO:
a febre da energia elétrica
Existem no mundo mais de 45 mil barragens construídas. No Brasil, atualmente, mais
de duas mil. Por enquanto, de acordo com o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC do Governo Federal, já está planejada a construção de cerca de mais 1.447
barragens para os próximos anos. Minas Gerais concentra boa parte dessas barragens,
com 401 planejadas em todo o estado, algumas já com as obras em andamento.
A região Amazônica tida como a nova fronteira energética do país, também, concentra boa parte desse planejamento, sendo a região com maior potencial hidroe-
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A pergunta seguinte é essa: isso tudo é necessário? Já vimos que não se precisa de
tantos minerais e, de qualquer maneira, a Terra não está aguentando tanta agressão.
Não aguenta a agressão aos rios para produzir energia elétrica para empresas daqui e
de outros países. É preciso dar-se conta que o Brasil exporta água e energia elétrica
nos minérios que vende ao mundo – bens que estão cada vez mais escassos em todo o
Planeta. Pode ser “burrice” e não esperteza essa estratégia de ir extraindo e vendendo
quantidades cada vez maiores de minérios. Essa ação só é positiva para as empresas
que buscam lucros crescentes no menor tempo possível e para governantes comprometidos com esses interesses.

Compromisso com a mudança
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energia elétrica para o quê e para quem? Como se trata quase só de hidrelétricas, água
para o quê e para quem? Com certeza, não é para atender à população que se usa tanta água para produzir energia. Quem precisa dela são as empresas conhecidas como
eletrointensivas: são as que consomem muita energia para a produção. Tanto na Amazônia como no Ceará, são empresas de extração e industrialização de minérios as que
precisam de mais energia elétrica. Essas empresas são em pouca quantidade e cada vez
maiores em extensão e são apoiadas pelo BNDES, a fim de serem global players – fortes
no jogo global - como já se falou no capítulo sobre mineração. Então, é para poucos
brasileiros e estrangeiros que enriquecerão explorando a Terra e os consumidores dos
produtos que contém minérios.

létrico no Brasil e este é o menos explorado: menos de 10% desse potencial está
sendo utilizado. Lá também se encontram os maiores projetos, como é o caso de
Belo Monte, no Rio Xingu.
Cem quilômetros do leito do rio serão transformados em represa, com uma área
total de 500 quilômetros quadrados alagados e cerca de 60 mil pessoas atingidas. Belo
Monte será a maior usina hidroelétrica do Brasil e a terceira maior do mundo, ficando
atrás apenas de Itaipu, binacional, e de uma usina chinesa.

dos atingidos e dos trabalhadores do setor energético; fazer com que as concessões
que estão a vencer nos próximos anos retornem ao controle estatal e público; mudar
os padrões de consumo; buscar tecnologias alternativas de energia; extinguir as agências reguladoras que servem aos interesses do capital.
Por fim dizemos: Água e energia não são mercadorias! Água e energia são para
Soberania!

Os impactos

E quando os atingidos se organizam, tentam a cooptação, a deslegitimação e, quando
isso não é suficiente, entram com o uso da força, com jagunços e a polícia para impedir
a luta em prol de seus direitos. Um relatório realizado recentemente pelo Conselho de
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH) do Governo Federal concluiu que
há um padrão de violação dos direitos humanos na construção de barragens em todo
o país, independentemente do tamanho da usina.
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O tratamento dado aos atingidos, por parte de empresas e governo, é extremamente violento. No início (antes do começo das obras), chegam sempre com um discurso
de desenvolvimento, de progresso, de geração de empregos e de melhoria das condições de vida. Quando as obras começam, é que a realidade se mostra. São ameaçados,
forçados a sair de suas casas, colocam vizinhos e até mesmo familiares uns contra os
outros.
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Alternativas e ações de resistência
Faz-se urgente e necessária a construção de um Projeto Energético Popular que
considere as reais necessidades do povo brasileiro assim como os potenciais de geração de energia em nosso país levando em conta as condições naturais de cada região.
Para tanto, alguns elementos que consideramos necessários a serem levados em
conta nessa construção seriam, entre outros: enfrentar as transnacionais privadas; mudar a política de tarifas de energia elétrica, acabando com os privilégios das grandes empresas eletrointensivas e a cobrança de preços justos à população; garantir os direitos
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O total de atingidos por barragens, hoje, chega a 80 milhões em todo o mundo
e cerca de 1,5 milhões no Brasil, sendo que destes, 70% não recebe absolutamente
nenhum tipo de reparação. Os outros 30%, exceto talvez alguns grandes proprietários
de terra ou grandes empresários também são extremamente prejudicados, recebendo
indenizações risíveis, como no caso de trabalhadores rurais na zona da mata mineira
que, após perder seu trabalho e a condição de sustento de suas famílias, sem ter para
onde ir, receberam uma indenização de R$ 238,00, o que nem de longe lhes permite
recomeçar outra vida.

V - DO LIXO À CIDADANIA

A realidade

Foi a partir dessa realidade de abandono que nasceu algo novo e muito importante
para nossas cidades: na luta pela sobrevivência, esses condenados de nossa civilização
descobriram o que já foi chamado de “luxo do lixo”. Cabe especialmente ao povo da rua
e dos lixões a descoberta e a demonstração de que a maior parte do que é jogado fora
pode ser reciclado, tornando-se matéria-prima para o que se desejar. Foram eles que,
vistos com preconceito, desconfiança, ridicularizados, teimaram no trabalho de recolher
papel e papelão, garrafas pet, vidros e latinhas de alumínio para vender a quem desejasse
reaproveitar. Transformaram, assim, o que era descartado pela sociedade em oportunidade de trabalho e renda, revertendo também sua própria condição de “descarte” e
“invisibilidade” social a que estavam submetidos.
Foram eles também que, com teimosia e superação, deram passos de organização, geraram associações, cooperativas e pequenas empresas, avançando em sua capacidade de
recolher, selecionar, prensar, organizar a venda coletiva. E mais, recentemente, vêm dando
passos na industrialização. Foram eles que, com criatividade e cidadania, lutaram para
serem reconhecidos como profissionais – Catadores/as de Materiais Recicláveis – e de
uma profissão que colabora signitivamente na recuperação do ambiente vital das cidades
e, também, com a economia da cidade, reduzindo os gastos com limpeza urbana, além de
contribuir na mobilização e educação ambiental da população nas cidades.
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O aumento de população nas cidades fez aumentar também o número e o sofrimento
das pessoas abandonadas à própria sorte, sem garantia de seus direitos sociais básicos,
vivendo na pobreza e na miséria. Nascem dessa situação duas realidades: pessoas que vivem nas ruas e pessoas que sobrevivem em lixões. E nasce, também, a presença e atuação
de pessoas cristãs, ligadas à Cáritas, a congregações religiosas e a dioceses, junto a esses
marginalizados/as, num caminho que levou à Pastoral do Povo da Rua.

Desenvolvimento: a miopia dos grandes projetos

Há alguns anos, ninguém valorizava o que sobrava e isso era jogado fora. Tudo era
considerado lixo, algo imprestável. Com o crescimento da população urbana, em boa medida por causa da expulsão do povo do campo, as prefeituras já nem sabiam o que fazer
com tanto lixo. Quando recolhido, vinha tudo misturado e era jogado em algum lugar
distante da cidade. Mas, como as cidadas iam inchando, logo a população chegava perto
do depósito e começavam as pressões para mudar o lugar do “lixão”. Não aguentavam
o mau cheiro e temiam doenças. A mudança de lugar, porém, só jogava o problema para
outra área e para outras pessoas.
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De toda maneira, contudo, e como final de uma história de vinte anos, foi aprovada
e começa a entrar em vigor a Lei sobre Política Nacional de Reciclagem de Lixo, conhecida como Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Como veremos, a luta, agora, é para
fazer com que essa lei reforce os catadores/as e melhore, de fato, a qualidade de vida
nas cidades, assegurando o reconhecimento e a valorização desses profissionais como
agentes importantes desse processo.

Reflexão crítica
A nova lei distingue o que é resíduo e o que é rejeito. Resíduo é tudo que pode
ser reaproveitado ou reciclado. Rejeito é o que é gerado nas casas, nos hospitais e nas
indústrias e não pode ser reaproveitado. Este precisa de lugares e cuidados especiais
para evitar contaminações dos lençóis freáticossolo e doenças nas pessoas e animais.
Entre os resíduos há coisas complicadas para serem recicladas. É o caso, por exemplo, das pilhas, das baterias de celulares, dos computadores; nesses casos, está definida
a logística reversa: as empresas produtoras são obrigadas a recolher esses produtos
descartados e elas devem assumir, igualmente, a gestão compartilhada, isto é, o comércio
e as indústrias são responsáveis pela criação de planos de gestão dos resíduos sólidos
que, mesmo não perigosos, estão fora do padrão dos que são produzidos nas casas. Isso
abre boas possibilidades de parceria entre as empresas que produzem esses resíduos e
as cooperativas e associações de catadores/as.
A lei dá um prazo para as prefeituras definirem, junto com a população e com as
organizações dos catadores/as, o destino adequado do lixo, o qual não poderá mais ser
jogado em lixões a céu aberto. Devem ser criados aterros sanitários, em que só poderão ser jogados resíduos sem qualquer possibilidade de reciclagem ou compostagem
(isto é, geração de adubos a partir de resíduos orgânicos). Espera-se, com isso, enfrentar o fato de que, segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico feita pelo IBGE

Cada prefeitura, em consórcio, deve fazer seu plano de ação em relação à coleta,
tratamento e destinação do lixo urbano. A partir daí, pode contar com apoios dos Estados e da União. Terão prioridade no acesso aos recursos públicos os municípios que
realizarem programas de coleta seletiva com a participação de cooperativas e outras
formas de associação de catadores/as de materiais recicláveis formadas por pessoas
físicas de baixa renda.
A lei fala em apoio à indústria de reciclagem e é aqui que surge o perigo. É verdade
que as cooperativas de catadores/as de material reciclável devem ser incluídas na “responsabilidade compartilhada”, isto é, no envolvimento da sociedade, empresas, prefeituras, governos estaduais e federal, na gestão dos resíduos sólidos, mas nada disso está
garantido. Para quem conhece como são aplicadas as leis e quais as relações preferenciais dos governantes, fica claro que, ou os catadores/as aumentam sua organização
e capacidade de presença política, e para isso juntem mais apoios da sociedade civil
organizada, ou podem ser deixados de lado em favor das empresas privadas.

Compromisso com a mudança
Está lançado um novo desafio à sociedade brasileira: participar da implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, assumindo sua responsabilidade desde o local, forçando
as prefeituras a darem os passos necessários, mas também pressionando os Estados e
a União a contribuírem com o que lhes cabe para que, de fato, a vida das pessoas que
vivem em cidades seja melhorada por meio de um bom cuidado com o lixo.
Não basta participar, contudo, é preciso escolher entre as possibilidades que esta
política oferece. Cabe-lhe, primeiramente, respeitar e valorizar o saber e a prática dos catadores/as, apoiando e dando força política às suas organizações para que sejam incluídos
de fato nas iniciativas implementadas e para que melhorem suas condições de trabalho
e de vida e especialmente para que as famílias que vivem e trabalham em lixões, que
devem ser extintos, tenham oportunidades de trabalho no novo processo de coleta
e destinação dos resíduos sólidos, evitando o aprofundamento de sua marginalização.
Cabe-lhe, também, assegurar que o poder público local não só valorize, mas reconheça
a importância econômica e ambiental do trabalho realizado e o faça a partir de realização de convênio, em que são destinados recursos necessários para o custeio e o
fortalecimento dos seus empreendimentos.
Cabe-lhe, ainda, apoiar os catadores/as contra os interesses de empresas privadas, exigindo que as prefeituras privilegiem a geração de oportunidades de trabalho autônomo, com a implementação de programas de coleta seletiva com a participação dos
catadores/as e com recursos destinados, exclusivamente, para seus empreendimentos,
evitando privilégios a empresas que preferem usar tecnologias e exploram os poucos
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É isso mesmo: faz parte da realidade o aparecimento de empresas, até internacionais,
que querem tirar das mãos dos catadores/as o que, agora, desejam como matéria-prima
para a indústria. Com isso, surge um novo problema: se antes já era difícil os catadores/
as serem reconhecidos como profissionais ambientais pelas prefeituras e serem apoiados por causa disso, agora muitas prefeituras preferem relações comerciais com essas
empresas, expropriando o saber e a prática socioeconômica dos que descobriram o
valor do lixo. E “descartando”novamente esses trabalhadores que contribuíram para
um outro olhar sobre a responsabilidade da cidade em relação aos resíduos sólidos
que ela produz.

em 2008, 59,8% dos municípios jogam os resíduos em áreas de lixões; apenas 27,7% os
jogam em aterros sanitários; e apenas 22% são depositados em aterros controlados. É
necessário fazer com que o número de municípios com coleta seletiva cresça, já que o
mesmo levantamento do IBGE revelou que, em 2008, dos mais de cinco mil, quinhentos
e cinquenta municípios, só 994 haviam introduzido essa política pública.
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Foram eles, ainda, que criaram o Movimento Nacional de Catadores/as de Materiais
Recicláveis que, segundo levantamento realizado por esse movimento em 2006, já existiam no Brasil cerca de 600 cooperativas e associações formais, reunindo cerca de 40
mil catadores/as. É este Movimento que lhes possibilita organizar melhor as lutas por
seus direitos e participar da elaboração de propostas de políticas públicas em relação
aos resíduos sólidos e suas lutas contra as empresas que desejam lucrar ainda mais com
o negócio do lixo.

trabalhadores contratados, que não serão, evidentemente, os catadores/as. Pior ainda, tecnologias que, mesmo sendo baratas e apresentadas como solução definitiva do
problema, provocam alto impacto social e ambiental, como a incineração dos resíduos
sólidos e a introdução de esteiras rolantes, que apenas pioraram as condições de trabalho e saúde dos catadores/as.
Cabe-lhe continuar reforçando a atuação dos catadores/as nos espaços públicos,
visando consolidar o que já foi conquistado e dar novos passos na direção de uma
correta aplicação da lei referente aos resíduos sólidos e na consolidação dos seus direitos. Vale destacar a conquista do Comitê Interministerial, que possibilitou diálogos
diferenciados com os órgãos executores das políticas públicas.
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Cabe-lhe, por fim, colaborar com o objetivo comum de reaproveitar tudo que seja possível
dos resíduos sólidos, contribuindo na separação dos materiais e evitando que, pelo descuido, o
solo, a atmosfera e os lençóis freáticos sejam contamindados. Esta é uma responsabilidade
de todas as pessoas. E inclui também a pressão sobre empresas e outras entidades para
que ajam com responsabilidade. Afinal, trata-se de cuidar da vida da mãe Terra e da vida
de todos os seres vivos.

VI – A LOUCURA DOS PREÇOS
DE TERRENOS E CASAS

A realidade
A Constituição Federal estabelece que a moradia é um dos direitos sociais básicos
de todas as pessoas, por meio da Emenda Constitucional nº 26, de 14 de fevereiro de
2000, que alterou a redação do Art. 6º da Constituição Federal. Isso significa que ela é, ao
mesmo tempo, uma obrigação da sociedade e do Estado.

Entre os milhões sem o direito à moradia estão as famílias que vivem em barracões
“pendurados no morro”, cantados pelo cancioneiro popular: Vai barracão / Pendurado no
morro / E pedindo socorro / A cidade a teus pés / Vai barracão / Tua voz eu escuto / Não te
esqueço um minuto / Porque sei que tu és / Barracão de zinco / Tradição do meu país / Barracão
de zinco / Pobretão infeliz.2 Estão igualmente as que vivem em beiras de córregos e rios
reduzidos a esgotos, em baixadas úmidas e sem saneamento. Em resumo, as famílias que,
contra sua vontade e por falta de uma efetiva política pública de habitação popular justa
e universal, vivem em áreas de risco.
Essas são as primeiras a sofrer quando ocorrem chuvas fortes e prolongadas, quando há enchentes, quando acontecem deslizamentos de terra. É um sofrimento que
denuncia a falta do direito garantido e que exige mudanças nas prioridades das políticas
públicas.

1 UOL Notícias, 25/03/2009.
2 Composição: Luiz Antônio/Oldemar Magalhães
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Na prática, o que funciona é o mercado imobiliário. O que é isso? Isso significa que as
pessoas que precisam e desejam ter terreno, casa ou apartamento devem ter dinheiro
para comprar um dos muitos imóveis colocados à venda quase só por grandes empresas
de construção civil. Se não tiverem em poupança dinheiro para cobrir o preço, ou não
tiverem pelo menos renda mensal familiar que garanta a compra financiada, não terão
acesso à sua moradia. Deverão procurar algum imóvel com um valor de aluguel que consigam pagar todos os meses. Ou, no limite, ocupar algum espaço “livre” ou juntar-se com
outros que ocuparam alguma área para levantar um barraco continuarem a vida.

Desenvolvimento: a miopia dos grandes projetos

Segundo o Ministério das Cidades, em 2009, havia em torno de 8 milhões de famílias
sem esse direito garantido.1 Isso quer dizer que, no Brasil, mais uma vez, mesmo que o
direito esteja reconhecido na Constituição não é garantida a sua aplicação. Em nosso país,
existem 54 milhões de pessoas que vivem em moradias inadequadas.
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Para começar, se haverá tanta economia nessas casas populares, que têm menos
de 40 metros quadrados, por que não fazer uma campanha educativa nacional, animando
as famílias a instalarem o sistema dos chuveiros híbridos, e até constituindo um fundo de
financiamento para as que não tiverem renda suficiente? Se isso fosse um sucesso, como
se pode prever, volta a pergunta de outro capítulo: haveria necessidade de construir as
grandes barragens para hidrelétricas na Amazônia e em outros biomas? Agora, imaginem,
amigos e amigas, há economia de energia se essa campanha fosse combinada com o
estímulo à produção de energia elétrica solar nos telhados das casas!
Mas é muito importante tirar o véu do tal “mercado imobiliário”. O que faz com
que tanta gente não encontre lugar para fazer sua moradia e/ou não tenha dinheiro
para conseguir comprar uma moradia? É que o tal “mercado” está em mãos de um pequeno número de empresas, cada vez maiores, mais ricas e poderosas. Elas controlam,
por exemplo, mais da metade de todos os lotes e terrenos da cidade de Goiânia – e
quanto das demais cidades? Elas decidem quando vale a pena organizar um bairro, construir mais um prédio, organizar um loteamento ou um condomínio fechado. Definem a
qualidade dos materiais e da infraestrutura, a depender da classe social a ser “servida”.
Elas contam com apoio das prefeituras, por seu poder de financiamento de campanhas
eleitorais e sua capacidade de lóbi. Tudo somado, elas estabelecem os preços dos imóveis – lotes, terrenos, casas, apartamentos –, as taxas de juros, o número de prestações
etc. de forma monopolista.
Assim sendo, quem é realmente “livre” no “livre mercado imobiliário”? Só as empresas. Os demais são “livres” para se deixarem explorar financeiramente e espoliar do
direito constitucional à moradia. Sim, porque se poucos controlam a terra ou território
na forma de propriedade privada, como é que todas as pessoas terão seu direito à
moradia garantido? Mesmo se os governantes, de repente, decidissem aplicar a Constituição, encontrariam a barreira da propriedade, o peso do preço das desapropriações,
a pressão e as ameaças políticas, da mesmo forma que acontece no campo. É por isso

3 O Globo, 02-06-2010.

Compromisso com a mudança
O ponto de partida do compromisso com a mudança das cidades está no reconhecimento, no apoio e na participação nos movimentos e organizações populares de luta
pela moradia. Há toda uma história, experiências, sabedoria e poder construídos neles.
Por outro lado, será preciso ir respondendo a essa pergunta: se eles são poderosos
e controlam os governantes com suas pressões, seu lóbi, o que se deve fazer para que os
responsáveis pelas políticas públicas sejam forçados a priorizar os direitos da população? Se
eles fazem pressão em favor de seus privilégios, todo povo tem direito e a fazer pressão em
favor de seus direitos? Como fazer um processo de educação para a prática da pressão como
exercício do poder popular numa sociedade em democratização?
Como se sabe que há muitas famílias em “áreas de risco”. Então, como agir para que
essas áreas sejam recuperadas, tornando-se seguras e urbanizadas ou para que as famílias conquistem outra área segura sem ferir os direitos adquiridos, isto é, locais próximos às
oportunidades de trabalho, com infraestrutura que garanta educação, saúde, água, coleta e
tratamento do esgoto, coleta e reciclagem do lixo, lazer, transporte de massa e de qualidade,
geração de renda?

O PROJETO:
Complexo turístico da Ilha de Cajaíba
Cajaíba é uma das dezenas de ilhas que formam a Baía de Todos os Santos, território
agregado ao município de São Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano. Com oito
quilômetros de extensão, a ilha tem hoje seu acesso restrito, pois é controlada pela
prefeitura local. Com reservas de Mata Atlântica, além de árvores frutíferas e um grande trecho de manguezal – estima-se que 60% de seu território seja ocupado por este
ecossistema – um complexo turístico que pretende se instalar na região, ameaça a vida
de plantas, de animais e de famílias que vivem na região.
Entre tantos outros projetos que se prevê para a ilha, um Eco Resort, que conta com investimentos estrangeiros, principalmente de empresários espanhóis, visa à
construção de grandes hotéis de luxo e de vilas turísticas. Além disso, o projeto ainda
inclui campo de golfe, marina, campos esportivos, shopping e serviços, centro educacional, SPA, heliporto, centro equestre e piscinas. O investimento inicial passa dos R$
1,3 bilhão e vem do Grupo Property Logic, com sede em Málaga, na Espanha. O grupo
desenvolve vários investimentos no ramo imobiliário para turismo em diversos países.
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Reflexão crítica

que os donos das terras e do agronegócio têm políticos aliados nas cidades: os que
controlam a terra urbana apóiam e se sentem apoiados pelos que controlam a terra no
campo. Por isso, a conclusão é de que, para que todos os seus moradores tenham “direito à cidade”, e nela, à moradia, as cidades devem passar por uma “reforma urbana”,
uma democratização da propriedade territorial e imobiliária.
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Desde 2009, está em andamento o Programa “Minha Casa, Minha Vida”, coordenado pelo governo federal em conjunto com governos estaduais e municipais. Com sua
segunda fase anunciada, tem como meta a construção de mais de 2 milhões e 600 mil
casas, a serem construídas por empresas que, segundo se anuncia, gerarão 400 mil empregos. Deverá ser incluído na construção o chuveiro híbrido – um sistema que combina
depósito de água com aquecimento solar e chuveiro elétrico, de tal maneira que quando a água do depósito esfria, por falta de sol, o chuveiro liga automaticamente, sem a
necessidade de esquentar toda a água do depósito. A economia nessas casas populares
será igual a “retirar todo o consumo da cidade de Belo Horizonte do sistema elétrico
nacional , evitando emissões de gases de efeito estufa em volume equivalente à frota de
veículos de Brasília”3.

Outro grande projeto anunciado para o complexo turístico da Ilha de Cajaíba vem
do Grupo Rezidor, uma empresa italiana que pretende construir um hotel com 118 suítes e 32 vilas. Não se sabe ao certo qual o investimento do Estado neste projeto, mas,
afirma-se, que o governo trabalha para amenizar as barreiras que dificultam a liberação
das licenças necessárias, bem como a resistência do povo que vive na região que será
impactada. Além disso, é de conhecimento público o apoio declarado a obras de infra-estrutura por parte do governo do estado.

Outro problema é a preocupação constante com o aumento da violência, do abuso
e da exploração sexual, sobretudo, de crianças e adolescentes, resultado do turismo sexual e do aumento da circulação e consumo de drogas lícitas e ilícitas. A privatização de
áreas consideradas públicas também preocupa. Certamente, a implantação dos grandes
projetos turísticos na Ilha de Cajaíba, acabará com o direito das pessoas que vivem na
região de frequentar, por exemplo, determinados trechos das praias e mangues.

Assim como esses complexos, outros dois grandes projetos ameaçam a população
e o ecossistema desta região. São eles: o Pólo Naval e a expansão do Porto de Aratu.
Todos eles estão previstos para serem implantados nos próximos anos.

Alternativas e ações de resistência
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Por ser uma ilha, esses novos grandes projetos, com certeza, trarão impactos relevantes para o remanescente de Mata Atlântica, para o manguezal e para o ecossistema
marinho da região. Além do aumento da extração de peixes e crustáceos, estes ainda
sofrerão com a construção de marinas, atracadouros e com o aumento da circulação
de embarcações. O aumento da produção e dispensa do lixo e de outros resíduos para
as águas da Baía de Todos os Santos também impactará de forma negativa todas as espécies e populações da região.
Apesar de estar localizada no município de São Francisco do Conde, a ilha é a única
fonte de renda para pescadores, comunidades populares e quilombolas de locais próximos como Santo Amaro, Saubara, Ilha de Maré, Madre de Deus e Candeias. Além de
caranguejos, peixes e mariscos retirados pelos pescadores para a subsistência e venda,
as frutas também são colhidas e comercializadas às margens das rodovias que ligam o
Recôncavo a Salvador, capital da Bahia.
A maioria dessas famílias, sem recursos para investir em tecnologia de pesca, ainda
preserva embarcações e técnicas tradicionais. Isso impede que os trabalhadores procurem águas mais distantes para suprir a eventual diminuição da fauna e marinha no
entorno com a implantação dos grandes projetos.
Além dos impactos sócio-econômicos, perdas culturais também podem ocorrer. É
comum entre as comunidades tradicionais, a atividade produtiva exercer um papel catalisador de outras manifestações culturais. A pesca para as comunidades ribeirinhas e para
os pescadores são organizados a partir de traços culturais de cunho religioso, familiar e
de convivência comunitária. Exemplos disso são a festa em homenagem a São Pedro e
Yemanjá, a pesca coletiva e a transferência do saber do oficio da pesca entre as gerações.
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Os impactos

Atuantes nessa luta estão a Comissão Pastoral dos Pescadores, a Comissão de Justiça e Paz, o Comitê em Defesa das Comunidades Quilombolas da Bahia, a Articulação
em Políticas Públicas no Estado da Bahia, além de diversos grupos e movimentos que
lutam pela preservação do meio ambiente. A participação dos moradores e lideranças
comunitárias diretamente afetadas pelos projetos tem se destacado e se mostrado fundamental para o fortalecimento e a manutenção desse longo processo de resistência.

47
Cáritas Brasileira - Caderno de Estudo

É visto que a estratégia de desenvolvimento que se destaca na costa atlântica do
Nordeste é o turismo. Essa concepção se vale dos valores naturais, históricos e culturais para, acima de tudo, atrair o capital estrangeiro. A lógica se apresenta com enganadora simplicidade: os turistas trazem recursos e demandam serviços que geram
empregos e outras fontes de renda que, consequentemente, aumentam a arrecadação
de impostos.

Desde quando os projetos foram anunciados, muitas manifestações vêm ocorrendo.
Audiências públicas, palestras e debates estão sendo organizados por movimentos sociais ligados aos pescadores, aos quilombolas e ao meio ambiente. Entre as discussões
estão o cancelamento dos projetos, a diminuição de suas extensões e a garantia de que
os direitos da população que vive na região sejam preservados.

QUAL A PÍLULA? QUAL O GRAU DOS
ÓCULOS? QUE MODELO É ESSE?

Uma das formas que ocorre é na construção das grandes obras de infraestrutura
dento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Deste programa podemos listar algumas obras polêmicas, como a construção de usinas hidrelétricas de Jirau e Santo
Antônio, no Rio Madeira; da Usina de Belo Monte no rio Xingu no estado do Pará; temos
ainda a construção da Refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco; a Siderúrgica TKCSA,
um empreendimento da transnacional alemã ThyssenKrupp no Brasil, instalada no Rio de
Janeiro; a termelétrica de Pecém, no Ceará. Só para citar alguns destes mega projetos
dentro de um modelo de desenvolvimento depredador, que usurpa os territórios, os
recursos naturais e expulsa populações e comunidades.
Os projetos energéticos, siderúrgicos e tantos outros que são financiados por recursos públicos têm gerado graves riscos financeiros, ambientais, legais e sociais. Os problemas identificados em função destes mega projetos são o aumento da migração dos
trabalhadores, que passam a ser uma força de trabalho precária, deslocamento das populações para áreas onde podem perder a sua cultura, seu modo de vida e suas tradições.
Outro problema identificado é a falta de um canal de diálogo para com a população
afetada por estes empreendimentos. Deste modo, identificamos como o capital, através
dos mega empreendimentos, vai se apropriando dos territórios, da natureza, cria novas
formas de acumulação e de exploração dos recursos públicos. O Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) dentro dessa ‘onda verde’ tem se proposto a financiar projetos que supostamente ajudam na preservação do meio ambiente
e não impactam comunidades. Em última instância, trata-se de fundos de investimento de
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O projeto do capital é outro. Em tempos de crise financeira e a diminuição da acumulação do capital, a mercantilização da natureza, da água e de outras formas de exploração
se tornam alternativas para exploração dentro da lógica capitalista, com novas estratégias, nova força, sempre dentro da lógica do acúmulo.
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A nossa grande casa, que é o Brasil e porque não dizer o Planeta Terra, tem recursos
naturais de inestimável valor e riqueza. Aqui no Brasil temos muita terra agricultável que
produz alimentos de altíssima qualidade e com uma imensidão de trabalhadores e trabalhadoras dispostos a produzir e gerar o desenvolvimento que realmente interessa a todos nós brasileiros. Desejamos um modelo de desenvolvimento centrado nas verdadeiras
necessidades humanas, que garanta a reprodução da natureza, que evite o desperdício e
que não esgote os recursos naturais. Um desenvolvimento que não esteja voltado para
a maximização do consumo. Queremos uma economia e um desenvolvimento voltados
para a vida e não para o lucro, que seja popular, que seja solidária. Este é o nosso projeto!

capitais para gerar lucros para investidores e especuladores. Com isso percebe-se um
interesse intrínseco de lucrar e fazer negócios associando esses projetos com temáticas ambientais. Mais uma falácia.
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O governo federal passou a se endividar pesadamente junto ao setor financeiro – aos
maiores juros do mundo – para capitalizar recursos para o BNDES financiar empresas
privadas a taxas de juros extremamente subsidiadas. Um agravante: as taxas de juros que
o governo paga por estas dívidas com o setor financeiro são maiores do que as taxas de
juros que as empresas tomadoras desses empréstimos pagam ao governo, o que, indiretamente, a sociedade brasileira, através dos impostos, paga pelo financiamento desses
mega projetos que aumentam os lucros das empresas. Traduzindo: a dívida feita por empresas privadas junto ao BNDES terá de ser paga pelo povo, na forma de dívida interna e
ainda com os juros mais altos do mundo. Portanto, a dívida interna brasileira é ilegítima.
Importante que se registre: a dívida interna consome quase metade do orçamento federal, sacrificando direitos sociais, como saúde, educação, saneamento, moradia, transporte,
seguridade social, etc. O mercado é insaciável. A dívida interna é uma nova face da dívida
externa, destinando vultosos recursos do país para os rentistas estrangeiros.
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Com a justificativa de financiar para desenvolver, o Brasil tem aumentado sua dívida
pública. Tem proporcionado cortes nos investimentos em políticas sociais, como este
último ocorrido em fevereiro de 2011, onde R$ 50 bilhões foram suprimidos do orçamento da união. Os cortes ocorrem no Programa Minha Casa Minha Vida em R$ 5
bilhões; na Reforma Agrária com um corte de R$ 929 milhões; R$ 3,1 bilhões da Educação; R$ 578 milhões da Saúde; e R$ 2,3 bilhões dos Transportes. Gastos com pessoal
foram reduzidos em R$ 3,5 bilhões, por meio do adiamento de concursos públicos.
Os atuais servidores também sofrerão, ficando sem reajuste salarial. . Foram também
reduzidos os gastos com Previdência Social e seguro-desemprego. Nenhum centavo
foi cortado no que se refere aos pagamentos de juros e amortizações da dívida. Estes
cortes só privilegiam os rentistas, os detentores dos títulos da dívida pública brasileira.
O problema do endividamento público brasileiro se reflete no modelo de desenvolvimento, de acumulação e de exploração através dos mega projetos, do modelo de
financiamento público, na redução dos direitos sociais e se aprofundou com a última
crise econômica. O mercado não perde em tempos de crise, não entra em crise, ele se
adapta para continuar ganhando.
Este desenvolvimento e esta economia centrada no lucro ilimitado mediante a exploração e alienação do trabalho humano, promotor de desigualdades, destruidor da
natureza, devem ser repudiados. Queremos outro desenvolvimento e outra economia.
Conclamamos a todos e todas para juntos construirmos e fortalecermos outra concepção de desenvolvimento que não seja depredadora da vida e dos recursos. Queremos
um desenvolvimento, uma economia centrada na satisfação das necessidades da sociedade, das pessoas e da natureza, que produza exatamente aquilo que precisamos para viver
com dignidade (habitação, saúde, educação, trabalho, lazer, segurança, cultura, etc). Desenvolvimento é desdobrar as potencialidades existentes nas pessoas para o bem viver.

