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ESTÃO BRINCANDO COM O POVO DE ANCHIETA: A CSU (VALE) PRETENDE
ABSORVER MILHÕES DE LITROS DA ÁGUA DO RIO BENEVENTE, JA ESCASSA,
SIMPLESMENTE PARA CRIAR RIQUEZA PARA SI, ATRAVÉS DA PRODUÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE PLACAS DE AÇO PARA O EXTERIOR

EDNEI D. CREMONINI (morador de Anchieta)

Queridos amigos, a situação ficou terrível para alguns municípios do estado do Espírito Santo
neste início de 2010. Quem não viu a escassez de água pela qual passamos, nossos rios
secando, nossas caixas d´água vazias, as lavouras secas, muito se perdeu, o gado
emagreceu, o pasto faltou rios vigorosos sucumbiram, apenas com 60 dias sem chuvas, quem
não se lembrará do racionamento em Guarapari durante a alta temporada, faltou água em
quase todo o Estado.
Justamente sobre este assunto desejo que reflitam, meditem e se puderem tomem alguma
atitude. Nosso sistema hídrico de abastecimento é frágil, nossas reservas são insuficientes,
nossas bacias e rios estão maltratados, e porque não dizer abandonados à própria sorte. E
vem uma empresa renomada como a Vale, querer absorver milhões de litros da nossa rica
água, simplesmente para produzir "aço", e fazem questão que seja em Anchieta.

Estão brincando com o Povo de Anchieta, ou estão achando que todo mundo tem um preço.
Porque não trazer para nosso município empresas tecnológicas, que gerariam muito, mas
muito mais renda, empregos, e desenvolvimento, ou empresas de confecção, que usaria mão
de obra local, empresas de eventos, pois temos grande potêncial turístico e estamos
justamente no meio do caminho entre RJ e BA. Um resort talvez, porque não? Não!!!
Será que Anchieta só serve para ser poluida, destroçada, seus moradores arrancados de suas
terras por valores irrisórios e humilhantes?
Ainda podemos continuar sendo felizes, levantem esta bandeira. O governador passará, como
outros já passaram, mas os prejuízos ao nosso querido município podem se tornar eternos.
Pensem nisto. Bom fim de semana para todos.
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