
Ito Guayabal, confins das pro-
víncias de Antioquia e Choco,
noroeste da Colômbia. No dia 30
de janeiro de 2010, antes do ama-
nhecer, as forças armadas co-

lombianas lançaram uma ofensiva con-
tra uma oca do povo indígena Embera
Katio. Uma criança de um ano e seis me-
ses morreu e quatro pessoas ficaram feri-
das. As plantações foram destruídas e
muitos animais mortos. O exército ime-
diatamente falou em "erro" durante uma
perseguição a guerrilheiros das Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia
(Farc). Para as organizações indígenas
do país, é só mais um capítulo da ofensi-
va das transnacionais de mineração na
Colômbia. O bombardeio atingiu uma
das comunidades localizadas no entorno
do Cerro Careperro, montanha conside-
rada sagrada pelos povos originários e
que está sob a mira da transnacional nor-
te-americana Muriel Mining Corp., atraí-
da para a região pela presença de ouro.
Um acaso?

Deslocados pelo conflito armado in-
terno desde 2000, os Embera Katio tentam
voltar para as suas terras ancestrais, em-
basados em autorização garantida pela
Constituição de 1991. Durante sua ausên-
cia, a agência governamental Ingeominas
concedeu nove licenças de exploração à
Muriel Mining, sem se preocupar com
procedimentos tais como consultas às co-
munidades, embora isso esteja previsto
na lei. De acordo com William Carupia,
porta-voz da Organização Indígena de
Antioquia (OIA), a comunidade indígena
teve de enfrentar, há dois anos, um novo
deslocamento forçado.1

Em um país onde a justiça freqüente-
mente se converte em instrumento para
dominação dos poderosos, no dia 29 de
março de 2010 a Corte Constitucional jul-
gou uma ação em favor das comunidades
indígenas e afro-colombianas de Choco e
Antioquia. Foi assim estabelecida juris-
prudência confirmando os direitos cons-
titucionais específicos das comunidades
e destacando a obrigação de todos - in-
cluindo as transnacionais - respeitarem
os procedimentos legais e os imperativos
de proteção da biodiversidade.2 Um avan-
ço considerável, já que defronte dos Em-
bera Katio estavam os representantes dos
ministérios do Interior e da Justiça, do
Meio Ambiente, Defesa, Assuntos Sociais,

Minas e Energia, além das forças armadas
do país. Um comitê que o acaso, sozinho,
não seria capaz de reunir.

Mais de uma década atrás, no dia 21
de setembro de 1999, o presidente norte-
americano Bill Clinton e seu colega co-
lombiano Andrés Pastrana lançaram o
Plano Colômbia, "para a paz, a prosperi-
dade e o fortalecimento do Estado". Se-
gundo eles, o projeto tinha o objetivo de
lutar contra o tráfico de drogas. Pastrana e
Clinton planejavam ainda ajudar o exérci-
to colombiano a dar fim às guerrilhas que
ocupavam algumas partes do território,
com o investimento de US$ 1,6 bilhão em
três anos.3

ABERTURA PARA O EXTERIOR

Em 20 de outubro de 1999, uma emen-
da veio destacar a segunda função do pla-
no: favorecer os investimentos estrangei-
ros. O governo colombiano deveria
"completar as reformas urgentes destina-
das a abrir totalmente sua economia ao
investimento e ao comércio exterior4". No
espírito de seus progenitores, ambos os
objetivos estavam intimamente ligados.
Em particular, no domínio da mineração.
Quando, alguns anos mais tarde, o Plano
Nacional de Desenvolvimento Mineiro
2019, do Ministério de Minas e Energia
(publicado em 2006), observou que "so-
mente o setor privado é capaz de desen-
volver a indústria mineira na Colômbia",
aproveitou para identificar a necessidade
dessas empresas: "segurança".

Passada uma década, Arturo Quiróz,
membro da Associação da Indústria Mi-
neira Colombiana (Asominas) pode co-
memorar: "Hoje, temos um setor dinâ-
mico (...) que atrai algumas das maiores
empresas do mundo5". Com a chegada
das companhias Anglogold Ashanti (sul-
africana), BHP Billinton (anglo-austra-
liana), Greystar Resources Ltda. (cana-
dense), Drummond Co. e Muriel Mining
Company (norte-americanas), os inves-
timentos diretos estrangeiros (IDE) no
setor mineiro passaram de US$ 463 mi-
lhões, em 1999, para US$ 3 bilhões em
2009, uma alta de 640%.6 Em 2009, essa
indústria registrou o mais forte cresci-
mento da economia colombiana, repre-
sentando 1,5% do Produto Interno Bruto
(PIB). A meta para os próximos dez anos?
Ultrapassar 6% do PIB nacional, como
no Peru ou no Chile.

Para isso, o governo acaba de gastar
mais de US$ 5 bilhões para provimento de
infraestruturas ligadas aos setores de mi-
nas e energia - duas vezes e meia seus gas-
tos em infraestruturas de transporte, dez
vezes mais que as somas despendidas
com moradia e 20 vezes mais que a despe-
sa com a rede de telecomunicações.7 Aliás,
o presidente Álvaro Uribe Vélez (2002 e
2010) flexibilizou, no ano passado, o códi-
go de mineração, visando facilitar a ob-
tenção de concessões de exploração e seu
registro. A duração dessas concessões foi
estendida de 5 para 11 anos, e a taxa de
utilização dos terrenos, que outrora pode-

ria chegar a US$ 2 mil por hectare por ano,
acaba de ser estabelecida em um patamar
mais razoável: US$ 8 por hectare por ano,
não importa qual seja a parcela.

Mas, para Quiróz, "o entusiasmo in-
ternacional pela Colômbia como grande
centro de atividade de extração mineira"
explica-se, antes de tudo, pela política de
segurança da administração Uribe. Gra-
ças ao Plano Colômbia, ela "fez da luta
contra os grupos insurgentes uma priori-
dade8". Se, de passagem, o conflito condu-
ziu ao deslocamento infeliz (mas muito
oportuno) de populações que, como os
Embera Katio, tiveram a má idéia de dei-
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xar seus ancestrais se instalarem em cima
de abundantes jazidas, as companhias
mineiras não se queixam.

Para ter a medida desse entusiasmo,
basta observar a carta do Ministério do
Meio Ambiente colombiano que delimita
os territórios sob demanda de concessão.
Mais de 40% do território estaria abrangi-
do, incluindo zonas supostamente prote-
gidas. No centro de toda a cobiça estão
platina, urânio, metais e elementos raros,
como o molibdênio ou o coltan. E, princi-
palmente, o ouro - a ponto de a revista
econômica eletrônica Portafolio ter fala-
do, recentemente, em uma nova corrida
do ouro.9 As cifras são eloqüentes: entre
2006 e 2009, a produção de ouro na Co-
lômbia foi multiplicada por três, atingin-
do 1,75 milhão de onças em 2009 - ten-
dência alimentada pela explosão dos
preços nos mercados mundiais, com um
aumento de mais de 30% em um ano. As
previsões para 2012 falam na produção de
3 milhões de onças.

Mas a indústria mineira ainda dá seus
primeiros passos. Mario Ballesteros, dire-
tor do Instituto Colombiano de Geologia e
Minas (Ingeominas), estima que a super-
fície total atualmente explorada chegue a
1,69 milhão de hectares. No entanto, An-
dres Idarraga, especialista em questões
mineiras do Centro Nacional de Saúde,
Meio Ambiente e Trabalho (Censat, uma
ONG), observa que "até o momento, há
poucos projetos em fase de exploração". A
"febre" atual seria, portanto, alimentada
pela especulação: "O que ocorre é que as
pequenas companhias realizam os traba-
lhos de exploração para revender suas
concessões às grandes transnacionais,
apostando no aumento dos preços caso
confirmem a presença de minerais10",
afirma. Os 19.800 pedidos de concessão já
registrados estariam, então, destinados a
engordar as majors, já que, embora haja 5
mil companhias mineiras na Colômbia,
apenas três - a sul-africana Anglogold
Ashanti, a canadense Greystar e a norte-
americana Muriel Mining - dividem real-
mente o setor, na maior parte das vezes
por meio de filiais.

DESCASO AMBIENTAL

Resta saber com precisão onde estão
localizadas as concessões. Enquanto o go-
verno filtra minuciosamente o acesso aos
cadastros (embora a lei estipule que as
cartas do Ministério do Meio Ambiente
devam ser públicas), as disposições que
regulamentam a formulação das requisi-
ções (Lei 685 de 2001) alimentam a confu-
são. Qualquer pedido de concessão abre
automaticamente o caminho para os tra-
balhos de exploração, sem exigir nenhum
estudo ambiental. Facilitada ao máximo, a
requisição é feita on-line, com quatro co-
ordenadas de GPS que determinem um
polígono, um número de identidade ou
passaporte, um nome, endereço postal e
número de telefone. Tudo acompanhado
pelo pagamento de cerca de US$ 400 para
o registro da solicitação. Nenhuma verifi-
cação de garantias bancárias do requisi-
tante é efetuada, muito menos de seu pas-
sado jurídico. Como basta que os polígonos
não se sobreponham exatamente, muitos
pedidos podem contemplar a mesma
área. É o que ocorre com freqüência.

A legislação, que visa estabelecer um
"clima de confiança favorável aos investi-
dores estrangeiros", ignora o interesse ge-

ral, assim como as questões ambientais.
No dia 9 de fevereiro de 2010, foi votada a
Lei 1382, para proteger os paramos (ecos-
sistemas tropicais frios dos Andes colom-
bianos) e 500 mil hectares de reservas flo-
restais ameaçadas por novos títulos e
demandas. Mas o texto não tem nenhum
efeito retroativo sobre as concessões já
obtidas. Além do mais, o fato é que os tri-
bunais recebem muito bem os argumen-
tos das transnacionais de que uma legis-
lação muito restritiva é um entrave ao
desenvolvimento.

Entre 2006 e 2009, a
produção de ouro na

Colômbia foi multiplicada
por três, atingindo 1,75

milhão de onças em 2009
- tendência alimentada
pela explosão dos preços
nos mercados mundiais

Em maio de 2010, a canadense Greys-
tar confirmou isso. Ela apelou contra uma
petição do governo que solicitava a apre-
sentação de um novo estudo sobre o im-
pacto ambiental de suas futuras instala-
ções em Angostura, nas montanhas do
departamento de Santander. As autorida-
des colombianas estimaram, inicialmen-
te, que o gigantesco projeto de mineração
de ouro a céu aberto poderia atingir os
ecossistemas locais. Aliás, elas considera-
ram que, situando-se em grande altitude
nos Andes, as unidades de tratamento do
minério (com cianureto) ameaçariam o
conjunto da rede hídrica a partir dos pa-
ramos, que funcionam como gigantescas
esponjas naturais alimentando rios e cór-
regos. Mas, tratando-se de um local com
mais de 10 milhões de onças de ouro, e
considerando que a onça vale atualmente
cerca de mil euros no mercado11, tamanha
jazida merecia que a multinacional com-
prasse a briga. Briga esta que foi facilmen-
te ganha. Segundo seu vice-presidente
executivo, Frederick Felder, a companhia
nunca ficou preocupada: "Ao longo desse
período prosseguimos realizando nossos
estudos de viabilidade. Não tivemos dúvi-
da de que o governo acabaria validando
nosso relatório12".

Mas as questões ligadas à indústria
não são apenas de ordem ambiental.
Adelso Gallo Toscano milita contra a
apropriação do território colombiano por
alguns grandes grupos mineradores, em
uma coordenação denominada Red Co-
lômbia, a qual reúne associações, sindica-
tos e cooperativas agrícolas. Ele esclarece:
"Não estamos dizendo que somos contrá-
rios à mineração em si. Essa poderia ser
uma indústria interessante para o desen-
volvimento do país, caso o governo acei-
tasse discutir projetos com as organiza-
ções sociais. E, principalmente, se a
explotação dos recursos naturais do país
fosse feita em benefício da população".
Como? "Nacionalizando a indústria ou,
pelo menos, garantindo transferência de
tecnologia para evitar futura dependên-
cia do capital estrangeiro. Além disso e,
acima de tudo, é necessário respeitar o
meio ambiente."

Entusiasmado, Gallo Toscano cita os
exemplos do Equador, Venezuela e Bolí-

via, onde as coisas vão bem melhor. A Co-
lômbia não é o único país a promover a
extração mineira como um dos eixos de
seu desenvolvimento econômico: a Amé-
rica Latina, que recebia apenas 12% dos
investimentos mundiais no setor mineiro,
hoje conta com um terço deles.13 Mas seria
ir longe demais sugerir que a extração do
petróleo equatoriano e venezuelano ou
do gás boliviano não encontra nenhuma
resistência de parte da população. Embo-
ra essa exploração esteja a serviço de uma
melhoria do nível de vida geral, por meio
do financiamento de programas sociais -
o que não parece ser a proposta na Colôm-
bia -, ela continua suscitando preocupa-
ções ligadas às questões ecológicas, aos
direitos das populações indígenas e a um
modo de desenvolvimento que reforça o
caráter "primário" das economias da re-
gião. Entretanto, nesses países o debate
parece se realizar, mesmo a duras penas.
Já a Colômbia, apenas conta seus mortos.

Na região de Cauca, em Suarez, onde a
Anglogold Ashanti tem forte presença, fo-
ram enviadas ameaças, em dezembro de
2009, ao representante sindical da Central
Unitária dos Trabalhadores Colombianos
(CUT), gerando um movimento de oposi-
ção à transnacional. No dia 13 de fevereiro
de 2010, foi divulgado o assassinato, prece-
dido de tortura, de Ornar Alonso Restrepo
e de seu irmão José de Jesus, conhecidos
pela rejeição à presença da Anglogold
Ashanti na região. Membros do comitê de
ação comunal da localidade de Dorado,
eles militavam em uma organização de
mineradores artesanais e agricultores que,
há anos, denuncia as devastações ambien-
tais, econômicas e sociais das transnacio-
nais. Em seguida, 26 organizações sociais
assinaram um comunicado denunciando
os assassinatos, destacando "a aliança ma-
cabra entre o governo e as multinacionais
do ouro, como a Anglogold Ashanti" e a
"militarização da região que possibilita a
ação de grupos paramilitares14".

A situação é ainda mais séria quando
sabemos que o novo presidente colombia-
no, Juan Manuel Santos, fez, no dia 17 de
maio de 2010, a seguinte promessa: "No
setor mineiro, faremos tudo o que estiver
ao nosso alcance para estimular o mais
forte crescimento possível, sempre com
responsabilidade em relação ao meio am-
biente15". Se Santos tiver seu predecessor,
Uribe, como modelo, as transnacionais
mineiras podem ficar tranqüilas. ©

*Laurence Mazure é jornalista.
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NOVA DIREÇÃO, MESMAS POLÍTICAS

"Não há nenhuma grande diferença entre os programas de Mockus e Santos. Ambos
defendem o liberalismo econômico e prometem manter a política de segurança do atual
presidente1", resumia o El País, em 26 de maio de 2010.0 jornal espanhol dava, assim, a
medida da mudança que os colombianos podem esperar do escrutínio presidencial cujo
segundo turno ocorreu no dia 20 de junho de 2010. Dos dois principais candidatos, An-
tanas Mockus, candidato do Partido Verde, e Juan Manuel Santos, candidato do Partido
Social de União Nacional (conhecido como "U") e herdeiro do atual presidente, Álvaro
Uribe Vélez, foi o segundo que venceu, com 69% dos votos.

Saindo do primeiro turno como grande vencedor, com 46,56% dos votos, contra
21,49% para Mockus, Santos multiplicou as alianças à direita: com os conservadores -
"Cambio Radical", partido uribista rival do "U" e terceira força política do futuro Congresso
- e, em menor medida, com os liberais. Já Mockus confirmou o posicionamento de seu
partido à direita do tabuleiro político, recusando uma aliança com o Polo Democrático
Alternativo (PDA, esquerda), preferindo seguir sozinho e contar com as abstenções (51 %
no primeiro turno).

Embora tenha apoio de uma larga coalizão parlamentar, frente a uma oposição frag-
mentada e isolada, Santos carrega uma reputação manchada por escândalos. Ministro
da Defesa do presidente Uribe Vélez (2006 a 2009), é tido como responsável pela viola-
ção do espaço aéreo equatoriano durante a operação Fênix, na qual o número dois da
guerrilha das Farc, Raul Reyes, foi morto em 1 ° de março de 2008. Esses eventos desen-
cadearam uma crise sem precedentes entre Quito e Bogotá. O nome de Santos também
está ligado ao escândalo dos "falsos positivos", os assassinatos extrajudiciais de civis
inocentes, perpetrados por um exército ao qual são impostos objetivos cifrados.

Pouco antes de sua eleição, o editorialista Miguel Angel Bastenier (suspeito de radi-
calidade esquerdista), fazia a seguinte observação a respeito de Santos: "Sua política
social anuncia-se tão sucinta como a do colega que deixa o cargo, e o alinhamento com
Washington poderia bater, com ele, o recorde mundial da genuflexão [de ajoelhar-se]2."

1 Maite Rico, "El empate entre Santos y Mockus enciende Ias elecciones colombianas", El País,
Madrid, 26 de maio de 2010.

2 M. A. Bastenier, "Voto ai uribismo sociológico", El País, Madrid, 26 de maio de 2010.
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