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Quanto você Vale?
Aluno: Diêgo Carlos Mendes 

Rio Acima é uma das cidades que fazem parte do quadrilátero ferrífero, pois seu solo é rico 
em metais preciosos, como ouro, minério de ferro, entre outros. Mas, em contrapartida a isso, a 
cidade também é repleta de áreas verdes, as quais contêm diversas espécies de plantas e de vida 
animal em extinção, cujos dois exemplos mais conhecidos são: o lobo-guará e a onça-pintada. 
Existem tipos vegetativos raros e belos, como a Caatinga e a Mata Atlântica, a qual é encontrada 
em larga escala em uma região entre divisas de Rio Acima, mais exatamente em cima de uma 
gigantesca jazida de minério de ferro. Cientes disso, microempresas e multinacionais do ramo da 
mineração, como a Vale S. A., vêm sondando a região, com o intuito de uma exploração extrativista 
mineral, em que só se é retirado da natureza e nada lhe é dada em troca.

Após o anúncio de assembleias para decidir o futuro dessa região denominada Gandarela, as 
opiniões da população de dividiram: a maioria se mostrou a favor das mineradoras, devido à gera-
ção de empregos e ao desenvolvimento econômico da região, mas a parte restante, amparada por 
estudos de especialistas, como Gustavo Gazzinelli (representante do projeto Manuelzão), defende 
a preservação e a criação do Parque Nacional do Gandarela, cuja criação poderá preservar a fau-
na, a flora e as belíssimas paisagens que a região abriga, além de aumentar o potencial turístico, 
gerando empregos, desenvolvimento econômico e até a autossustentabilidade da região. Porém, 
o desejo da grande maioria tem pesado a favor da mineradora Vale S. A., que já iniciou o processo 
de sondagem do solo da região. 

Para uma exploração “sustentável”, a Vale propôs a criação de um parque em 25% da área 
total, mas ninguém vai a 25% de uma cachoeira, vê 25% de um pôr do sol, planta 25% de uma 
árvore. Mas mesmo assim as pessoas foram atingidas por uma cegueira causada pela ganância, 
que é uma das maiores vilãs do século XXI.
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As empresas propuseram para as lideranças políticas, entre outras coisas, apoio à cultura lo-
cal. Mas de que adianta se igualar a César dando ao povo pão e circo (alimento e entretenimento) 
e lhes tomar parte de um dos maiores bens ambientais e culturais que possuem? Ao fazer isso, 
estaríamos nos igualando novamente à Roma Antiga, deixando para as nossas futuras gerações 
apenas ruínas de um dos lugares mais belos que conheço.

Penso que o único benefício que a mineração trará é o desenvolvimento econômico imediato 
e limitado, mas os rastros de destruição deixados pela mineração serão muito maiores que a 
rentabilidade total do negócio para a região. E, contrariando Maquiavel, para mim, os fins não 
justificam os meios, pois de que adianta a vitória se não tiver história?




