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O povo peruano contra o Projeto Conga de exploração mineira1 

 

Jean Puyade 

 

 

21 de julho de 2012 

 

No Peru, depois de nove meses, a população da região de Cajamarca (Andes do 

centro norte) se mobiliza contra o mega projeto de mineração Conga, da empresa 

multinacional Yanacocha – 51% pertencentes à empresa mineradora estadunidense 

Newmont2 -, projeto que mete em perigo todo o frágil equilíbrio ambiental dessa região3. 

Conga não vai! Água Sim! Ouro não! Essas são as palavras de ordem dessa mobilização [ ver 

o artigo publicado nesse site no dia 28 de abril de 2012 « não ao projeto de mineração 

Conga”]. Sua pertinência e sua legitimidade são confirmadas pelos estudos ambientais de 

especialistas nacionais e internacionais que alertaram o governo e os eleitos locais sobre os 

perigos que fariam pesar o projeto de exploração dessa gigantesca mina de ouro a céu 

aberto. 

A defesa da água está no centro do movimento. Ele se agita da maior e mais intensa 

mobilização social desses últimos vinte anos no Peru4. Existem mais de 200 conflitos 

                                                           

1 Tradução de Rafael Henrique de Jesus. 

2 Newmont Mining Corporation é antes de tudo um grupo minerador especializado na extração 
de ouro (criado em 1921).  Sua sede [e e, Denver, Colorado, Estados Unidos. Essa sociedade está 
cotada na Bolsa desde 1925. É a única transnacional, situada nos Estados Unidos, desse setor, que é 
cotada sobre a S&P 500. Ela emprega cerca 43000 empregados no mundo. Está presente nos Estados 
Unidos, na Austrália, no Peru, na Indonésia, em Gana, no Canadá, na Nova Zelândia e no México. Ela faz 
um forte esforço de propaganda para se vender com um perfil de “desenvolvimento sustentável”. Ela 
conseguiu ser inscrita, desde de 2007, como a única sociedade operante em extração de ouro, no Dow 
Jones Sustainability World Index. A população do Peru não parece estar informada! 

3 Ele se agita em particular para drenar quatro lagunas de altitude (3500 metros) que não são a 
parte mais visível de todo esse complexo ambiental, à fontes de uma bacia hídrica subterrânea 
(“cabecera de cuenca”) que alimenta vários vales e vários rios, tudo mantendo os hectares dos prados 
úmidos. Esse projeto afetaria diretamente 32 comunidades sem contar os problemas de poluição e 
racionamento da água fornecida às cidades. 

4 A população resiste e procura o apoio nacional e internacional à sua luta. Ela está organizada 
em torno do seu “Comando unitário de lucha” reagrupando as três províncias tocadas diretamente por 
esse projeto, se apoiando sobre: 
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socioambientais causados pela exploração mineradora no Peru, entre os quais uma 

quarentena ligada à defesa da água. Contudo a mobilização contra o projeto Conga é a única 

a ser traduzida em duas greves gerais em toda a região (11 dias em novembro de 2011), 

depois disso, começada a partir de 31 de maio de 2012, continua ainda nesse mês de julho 

de 2012. Essa mobilização foi a base da primeira marcha nacional da água da América Latina 

– 9 dias em fevereiro de 2012, para fazer reconhecer a água como um direito fundamental. 

Ela resultou na queda do primeiro governo do presidente Ollanta Humala, em dezembro de 

20115 com a demissão do primeiro ministro de centro esquerda, Salomon Lerner, e na 

subida como primeiro ministro, de um homem da Direita Dura, ex-militar e explorador de 

minas, Oscar Valdes, ex-professor de Ollanta na Academia Militar. 

Ollanta Humala, eleito presidente há apenas um ano, graças particularmente às 

vozes das populações pobres do interior, às quais ele prometeu durante sua campanha 

eleitoral firmeza contra as transnacionais minerais e a defesa de seu ambiente e de sua 

água, se alinhou então abertamente com os interesses das transnacionais do setor mineral, 

nega seus engajamentos de campanha e escolhe o meio do enfrentamento com a população 

que resiste, declarando o estado de Urgência por 60 dias, movendo processos contra os 

responsáveis do movimento, implantando as forças repressivas (polícia nacional e exército) 

contra a luta pacífica, mas determinada, conduzida nessa região. 

 

Batalha de perícias 

O governo, manobrando, acrescentaria a essas demonstrações de força o anúncio da 

revisão do “estudo de impacto ambienta” (EIA) elaborado sob o governo precedente de Alan 

Garcia [julho de 2006 – julho de 2011], estudo obrigatório antes de iniciar a exploração 

mineral. 

Demonstrando, ao contrário, que as inquietudes e a resistência da população de 

Cajamarca eram muito legítimas, ele nomeou um grupo de peritos internacionais com um 

roteiro preciso: propor as melhorias para que o projeto Conga pudesse começar em março 

de 2012. 

                                                                                                                                                                          

- as “rondas camponesas” ( grupos de auto defesa camponeses, datando do meio dos anos 1970, que 
protegem dia e noite as quatro lagunas ameaçada. Eles formaram um sistema de controle cidadão 
denominada “guardiães das águas”. 

- As “frentes de defesa”, reagrupando associações, sindicatos, federações estudantis e outras 
organizações sociais da região; 

- Novas autoridades municipais e regionais recentemente eleitas que respeitando seus mandatos 
(mesmo se os outros são sensíveis aos argumentos “financeiros” e às promessas da empresa e do 
governo central) 

5 Desde o início, essa mobilização alcançou uma dimensão política nacional no momento da 
greve geral de novembro de 2011: anulação de quatro viagens presidenciais ao estrangeiro, cisões 
internas no seio do governo, demissões de ministros, uma declaração de estado de urgência e uma 
mudança de governo. Em efeito, a greve da população da população de Cajamarca de novembro de 
2011, em 29 de novembro, impunha a suspensão do projeto Conga, e o 4 de Dezembro, dia que devia 
ser o da abertura das negociações entre o governo central e os delegados da região de Cajamarca, o 
estado de urgência estava declarado decretado por 60 dias. O primeiro ministro Salomon Lerner saia e o 
presidente Ollanta Humala designava para o seu lugar Oscar Valdes, -ex-militar de direita dura, chefe da 
empresa mineradora. 
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A parte do processo de nomeação dos peritos dessa comissão, os líderes e 

autoridades regionais contra-atacaram determinando, eles mesmos, um perito internacional 

americano, Robert Moran. Seu parecer, emitido em 9 de março, é contra o projeto Conga. 

Ele o avalia como não viável. A comissão governamental emitiu em 17 de abril um parecer 

estimando o projeto Conga como viável... à condição de trazer melhoramentos. Depois de 

dois meses de “reflexão”, a empresa Yanacocha aceitou a novas condições e o governo 

decidiu então que os trabalhos podem e devem começar. É nesse momento que a população 

de Cajamarca, após ter se colocado em estado de alerta e de resistência, entrou em greve 

geral indefinida a partir de maio. 

Humala Ollanta militariza a região, lança suas forças repressivas que molestam 

cotidianamente os habitantes e suas resistências. Em 3 de Julho, na cidade de Celedin,  eles 

matam a bala cinco pessoas: quatro trabalhadores pobres que estavam protestando contra o 

projeto Conga e um estudante! 

Ollanta Humala decretou então o estado de urgência nas três províncias da região: 

Cajamarca, Celedin, Hualgayoc. Ele multiplica as prisões arbitrárias, faz aprisionar e torturar 

o “pai” Arana, um dos líderes importantes do movimento, mundialmente conhecido, fundador 

do Partido “Terra e Liberdade”... 

Humala joga a carta do medo e da repressão. Mas as manifestações indignadas da 

população desafiam imediatamente o estado de urgência, mostrando a profunda 

radicalização da população, seu sentimento que sua dignidade foi desrespeitada e que eles 

foram enganados. 

Ante a essa reação, Humala é então constrangida a temporizar e manobrar. Ele deve 

procurar dentro do seu governo e do aparelho de estado, os “facilitadores” do diálogo. Ele 

obtém o acordo de um representante da Igreja, o padre Ricardo Cabrejos. O presidente do 

peru vem decaindo, ao se permitir dividir e corromper, todos reconhecendo que pessoas de 

seus governos – e principalmente seu primeiro ministro – não está em condições de assumir 

o papel de mediador. 

Certamente a « comissão de diálogo » foi aceita pela população de Cajamarca 

convicta de seu bom direito e na medida em que ela não é dirigida por um membro do 

governo. 

Ela designou seu próprio “facilitador”, o pai Gastòn Garatea. Mas o movimento está 

inabalável: Conga não vai! 

Em Lima e nas grandes cidades do Peru, em 12 de Julho, o dia nacional de ação e 

manifestação convocado pela CGTP (entre 10000 a 15000 manifestantes em Lima) teve no 

centro das suas preocupações, ao lado das reivindicações dos próprios salários, a 

solidariedade com Cajamarca. A mobilização popular, feroz e pacífica em favor da água 

contra o projeto Conga, estimula a recomposição de um movimento dos trabalhadores 

profundamente deslocado e desamparado6. 

                                                           

6 Nas sombras dos 20 anos do terrorismo louco e criminal do “Sendero Luminoso” e do contra 
terrorismo sangrento e criminal de Fujimori, essa guerra provocou mais de 70000 mortes. Ela semeou a 
confusão e o desespero. A Violência do “Sendero Luminoso” foi exercida contra inúmeros líderes 
trabalhistas e contra populações camponesas inteiras contribuindo para o enfraquecimento do 
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Na opinião pública, uma simpatia começa a se manifestar, mas a parte não está 

ainda ganha com a opinião pública na capital que concentra uma grande parte da população 

peruana. A imprensa, cuja maior parte está às ordens dos financiadores, as multinacionais 

mineradoras, os “peritos” econômicos, os ministros, os políticos de todas as tendências do 

centro, da direita e da extrema direita, breve todos os cachorros do jardim, se soltam contra 

os “khmers verdes” de Cajamarca, “manipulados pelos políticos extremistas, infiltrados pelo 

terrorismo”. 

A empresa Yanacocha continua seu trabalho de corrupção, os políticos, os meios, os 

eleitos compreendidos na região de Cajamarca, lhes prometendo montanhas e maravilhas, 

procurando colocar os mineradores contra o movimento. 

Durante esse tempo, parte da região de Cajamarca, a bandeira verde “a maior do 

mundo”, símbolo da defesa da água e do meio ambiente, portada pelos defensores da água 

de Cajamarca, desfilam de cidade em cidade onde organizações sociais e populares 

organizam a ralé e ampliam a bandeira a cada passagem, tentando sensibilizar e ganhar as 

consciências. 

As forças repressivas sempre presentes em massa na região de Cajamarca retém, 

durante esse intervalo, as balas. A “comissão de diálogo” viaja à Cajamarca onde a 

população a recebe e a acompanha em manifestação, até o lugar das quatro lagunas, que a 

exploração das multinacionais se apressa em destruir. 

 

 

O governo, mesmo se contrariando à manobra, para sobre sua posição: “Conga vai!” 

Então, em Cajamarca a população continua a afirmar mais do que nunca: “Conga não vai!” 

Os trabalhos para a mina teriam de começar depois de um mês pois era a ordem dada pelo 

presidente antes dos últimos acontecimentos do início de julho... Os “Rondas” camponeses 

continuam seu trabalho cotidiano de proteção das 4 lagunas. A greve continua. Um tempo de 

espera, cheio de ameaças e incertezas... Tradicionalmente, o 28 de Julho, dia da festa 

                                                                                                                                                                          
movimento trabalhista e popular. Essa situação de desordem permitiu ao estado, ao seu governo, aos 
seus grupos armados “clandestinos” – na conta dos interesses da burguesia peruana e suas próprias – 
aproveitar a situação para impor os planos neoliberais regressivos e repressivos. Os golpes aplicados 
foram tais, a confusão que seguiu tão grande, que uma parte das organizações se queixando dos 
interesses dos trabalhadores e do povo se juntou à campanha de Ollanta Humala, renunciando a 
apresentar um candidato à presidência. Em alguns meses, o movimento de Cajamarca retirou a máscara 
de Ollanta, do nacionalismo interclassista, “nem de direita e nem de esquerda” e do seu pseudo 
indigenismo. 

http://alencontre.org/wp-content/uploads/2012/07/Paro+Regional.jpg
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nacional, são anunciados os rearranjos governamentais...  Em qual sentido penderá a 

balança nesse 28 de Julho próximo?  

 

Solidariedade 

É certo que o movimento de Cajamarca precisou prementemente articular sua luta a 

uma solidariedade organizada no nível nacional, e internacional. Nós publicamos, logo depois 

uma carta documento enviada ao presidente Humala para os congressistas regionais de 

Cajamarca. Ela data de abril de 2012. Ela mostra a maneira equilibrada, argumentação e 

fecha com aquilo que a que ela visa a convencer, persuadir; a mesma orientação que o 

movimento utiliza em direção ao encontro da população do Peru. Claro, o tom utilizado cara 

a cara com o presidente Humala é, hoje, menos paciente e a cólera ganha. Mas a força de 

Cajamarca reside na força dos seus argumentos e de sua organização unitária. 

 

Solidariedade Internacional 

Uma campanha internacional, frequentemente partida da comunidade peruana em 

exílio econômico na Europa, começou depois do início dos acontecimentos. Os comitês de 

solidariedade com Cajamarca continuam, incluindo diferentes maneiras conforme os países 

de organizações, as associações e os sindicatos. 

Pressionada pelos eventos e pela violenta repressão, uma coordenação europeia está 

em vias de se constituir. Ela organiza uma jornada europeia de solidariedade com Cajamarca 

em 20 de Julho com reuniões anteriores nas embaixadas e nos consulados. Haverá um em 

Zurich e 6 capitais europeias. 

Esse movimento tende agora a se estender a um nível mundial. No quadro dessa 

mobilização, a central sindical francesa Unidade sindical solidárias que acompanha depois do 

início o comitê de solidariedade com Cajamarca da França, teve de mobilizar em escala 

nacional e internacional uma rede de centrais sindicais a fim de que o movimento sindical e o 

mundo do trabalho integrem essa luta popular e social. 

Uma solidariedade : para esse povo de Cajamarca7 [6], perdido até agora nos Andes 

do centro norte do Peu, que desafia pacificamente as transnacionais assaltantes das 

riquezas, destruidoras dos ambientes, privando do bem comum, a água; para essa 

população determinada que desafia os governos a serviço dessas transnacionais extrativistas 

e exportadoras de minerais preciosos, desses governos, compreendidos esses que se dizem 

nacionalista como o do Peru; que colocam a seu serviço, por duas vezes nada, toda a força 

do aparelho de estado, de sua legislação, de sua Justiça e de suas forças armadas. 

É necessário fazer conhecer a causa do povo de Cajamarca, integrar a nossas 

próprias lutas e construir ao longo o muro unido da solidariedade. 

 

 

 

                                                           

7 É sobre a Praça de Cajamarca, lá onde se reúnem hoje as grande manifestações, que, há 
quase 500 anos antes, o imperador Inca Atahualpa foi assassinado, depois de ter contudo pagado a 
Pizarro o resgate de ouro e de Prata pela sua liberdade. 


