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A venda da Vale do Rio Doce está completando 
22 anos e é tida como um dos maiores crimes 
cometidos contra o Brasil. No dia 6 de maio de 
1997, o governo Fernando Henrique Cardoso 
leiloou o que era, na época, a principal empresa 
estratégica brasileira por R$ 3,3 bilhões, quando 
apenas suas reservas minerais eram calculadas 
em mais de R$ 100 bilhões. Algo semelhante ao 
que vem acontecendo com a Petrobras e pode 
acontecer com outras empresas públicas brasi-
leiras. 
 Criada em 1942, a Vale foi, durante 55 
anos, controlada pelo governo. Nesse período, 
não houve nenhum crime ambiental. Após a 
privatização, ela já foi multada 56 vezes pelo 
Ibama e Secretaria do Meio Ambiente de MG. 
Entre os 12 maiores crimes ambientais, estão o 
de Mariana, com 19 mortes, e o de Brumadinho, 
com mais de 750 vítimas, entre mortos, desapa-
recidos e feridos.  As pessoas que conheceram a 
Vale antes da privatização jamais poderiam 
imaginar que a reputação da empresa pudesse 
afundar na lama. A Vale do Rio Doce era uma 
empresa símbolo, que orgulhava os brasileiros. 
Campeã em responsabilidade social e referên-

cia em tecnologia, ela estava entre as locomoti-
vas que faziam o Brasil avançar. Isso porque o 
minério de ferro é estratégico para o mundo 
moderno. Hoje, visa apenas o lucro de seus  
acionistas. 
 “E o mesmo se dará com outras 
empresas públicas que forem privatizadas. Os 
acionistas não terão nenhuma preocupação 
com o povo brasileiro. Visam o lucro, acima de 
tudo. Caso as privatizações sejam concretiza-
das, haverá aumento de preços de serviços para 
toda a população em áreas como as de energia, 
saúde e educação. Por isso precisamos nos unir 
e lutar contra as privatizações”, alertou o coor-
denador geral do Sindsep-PE, José Carlos de 
Oliveira. 
 Promessas de desativação de barra-
gens semelhantes às de Mariana e Brumadinho 
e de indenizações por mortes que não trazem os 
parentes de volta, não são solução. Podem ser 
descumpridas. Privada e controlada por acionis-
tas, ávidos por lucros, provavelmente, a empre-
sa voltará a ser envolvida em novos crimes. A 
única solução é uma mudança na estrutura da 
companhia com a sua reestatização.
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