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DESDE 1988 AO LADO DOS TRABALHADORES

A conta da luz é um roubo! 

E, só fica mais cara. 

Mas você sabia que as usi-

nas e linhas de transmissão 

das empresas de energia que 

ainda são estatais “vendem” 

energia a 50 reais o MWh en-

quanto que as privadas ven-

dem a R$ 250,00!

Você sabia também que a 

Celesc tem a segunda tarifa 

mais barata entre as conces-

sionárias, segundo a Aneel?

Você sabia que os trabalha-

dores da Eletrobrás são cin-

co vezes mais eficientes que 

os ingleses, três vezes mais 

que os franceses e duas ve-

zes mais que italianos e nor-

te-americanos, dados do Ilu-

mina? (veja tabela no meio)

Assembleias analisam 
proposta da empresa

Por solicitação da empre-
sa aconteceu na terça-feira, 
12/11, uma nova reunião de 
negociação na qual a Engie 
apresentou um “novo” paco-
te econômico - que de con-
creto significou a concessão 
de mais um bloco extra de 
vales.

A empresa manteve sua 
proposta de reajustar os sa-
lários e o benefício alimenta-
ção somente pela inflação do 
período (IPCA), mantendo a 
sua determinação inflexível 
de “achatar” as carreiras não 
aceitando a correção das fai-
xas salariais.

Em resumo a nova pro-
posta ficou assim: 

- Renovação das cláusu-
las sociais;

- Reajuste dos salários 
em 2,54% (IPCA); 

- Reajuste do Benefício 
Alimentação pelo IPCA (R$ 
60,5). 

- 3 blocos extras de va-
les a serem pagos nos 
meses de: - Dezembro de 
2019; - Fevereiro de 2020; 
- Maio de 2020.

Apesar de reconhecer 
que em relação a proposta 
anterior houve avanço, a In-
tersul reafirmou que os em-
pregados esperavam mais, 
principalmente em relação à 
correção das faixas salariais.

A proposta será agora dis-
cutida nas assembleias que 
acontecem a partir dessa 

semana, conforme calendário, 
proposto pela Intersul:

4/nov Quinta-feira 08h30min 
UTJL
19/nov Terça-feira 08h30min 
UCLA
20/nov Quarta-feira 08h30min 
UHIT
21/nov Quinta-feira 08h30min 
UHPF
22/nov Sexta-feira 08h30min 
UHMA
25/nov Segunda-feira 08h30min 
UHSS
26/nov Terça-feira 08h30min 
UHSO
29/nov Sexta-feira 08h30min 
UHPP
29/nov Sexta-feira 13h00min 
PHMT
02/dez Segunda-feira 08h30min 
UHCB
02/dez Segunda-feira 13h00min 
UHSA
04/dez Quarta-feira 08h30min 
UHET
05/dez Quinta-feira 13h00min 
CECL
06/dez Sexta-feira 13h00min 
ASSU
09/dez Segunda-feira 08h30min 
CECL
11/dez Quarta-feira 13h30min 
UHMI
12/dez Quinta-feira 08h30min 
UHJA
13/dez Sexta-feira 08h30min 
UTIB
16/dez Segunda-feira 13h30min 
SEDE
19/dez Quinta-feira 08h30min 
PAMPA SUL

Engie

14/nov Q u i n t a - f e i r a  
08h30min UTJL
19/nov T e r ç a - f e i r a  
08h30min UCLA
20/nov Q u a r t a - f e i r a  
08h30min UHIT
21/nov Q u i n t a - f e i r a  
08h30min UHPF
22/nov S e x t a - f e i r a  
08h30min UHMA
25/nov S e g u n d a - f e i r a  
08h30min UHSS
26/nov T e r ç a - f e i r a  
08h30min UHSO
29/nov S e x t a - f e i r a  
08h30min UHPP
29/nov S e x t a - f e i r a  
13h00min PHMT
02/dez S e g u n d a - f e i r a  
08h30min UHCB
02/dez S e g u n d a - f e i r a  
13h00min UHSA
04/dez Q u a r t a - f e i r a  
08h30min UHET
05/dez Q u i n t a - f e i r a  
13h00min CECL
06/dez S e x t a - f e i r a  
13h00min ASSU
09/dez S e g u n d a - f e i r a  
08h30min CECL
11/dez Q u a r t a - f e i r a  
13h30min UHMI
12/dez Q u i n t a - f e i r a  
08h30min UHJA
13/dez S e x t a - f e i r a  
08h30min UTIB
16/dez S e g u n d a - f e i r a  
13h30min SEDE
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TRIBUNA LIVRE
 Privatização da 
 Eletrobrás é um assalto 
Coordenação nacional do Movimento dos Atingidos por Barra-
gens (MAB)

O governo Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional projeto para pri-
vatização da Eletrobrás e entregar nosso patrimônio para o controle do 
capital internacional. As consequências destas medidas, terá aumento 
em mais de 10% nas contas de luz das residências brasileiras, destruição 
de postos de trabalho e a perda completa da soberania nacional sobre o 
setor elétrico brasileiro.

O Projeto de Lei que prevê a privatização da Eletrobrás estabelece a 
transferência para os setores empresariais da propriedade acionária das 
empresas de geração e transmissão de energia elétrica do Sistema Ele-
trobrás e, que até então, pertenciam ao povo brasileiro.

Com isso, o governo pretende arrecadar R$ 16,2 bilhões.  No entanto, 
o lucro líquido anunciado pela Eletrobrás nos primeiros seis meses de 
2019 foi de R$ 6,9 bilhões de reais. Um escândalo. Não será nem venda 
e nem privatização, será uma clara transferência de patrimônio público 
para o enriquecimento e controle privado do capital.

O Sistema Eletrobrás possui na área de Geração de Energia um pa-
trimônio de 48 hidrelétricas, 112 termelétricas e 70 usinas eólicas que 
somam uma capacidade instalada de 48.134 MW de potência, sendo 
que 85% é de fonte hidráulica. Equivale a 30% da geração do país. Na 
transmissão, serão transferidos ao capital 355 subestações de energia e 
71.068 KM de linhas de transmissão, ou seja, 50% de todo sistema de 
transmissão nacional.

O que está por trás da privatização da Eletrobrás são interesses do 
capital financeiro internacional que querem se apropriar de uma empre-
sa com capacidade de lucro extraordinário. É uma estratégia que prevê 
aumentar a conta de luz para lucrar mais, privatizar a água, destruir a 
soberania e também criar as condições de privatização da Usina de Itai-
pu e das usinas nucleares.

A Eletrobrás controla as melhores hidrelétricas do país. São usinas 
amortizadas que, desde 2012, comercializavam sua energia a baixo cus-
to. Cerca de 18 hidrelétricas (13.800 MW) vinham comercializando sua 
energia por R$ 50,00/1.000 KWh e possuíam contratos até o ano de 
2042. Ao privatizar, a proposta do governo é aumentar a tarifa ao “preço 
de mercado” que está na faixa de R$ 250,00/1.000 KWh por meio de 
novo contrato que irá até o ano de 2050. O impacto aos consumidores, 
somente desta medida, será de aproximadamente R$ 15 bilhões por 
ano a mais nas contas de luz, o que representará 10% de aumento nas 
tarifas finais.

O que está em jogo é o fim da proposta de que hidrelétricas antigas, 
em que seus investimentos já foram totalmente pagos pela população 
(amortizados), devam oferecer sua energia a preços baixos.

No entanto, a consequência sobre as contas de luz para população 
será muito maior, pois também serão revisados os contratos e preços 
referentes às Linhas de Transmissão.

Por trás deste projeto do governo, também está a estratégia de pri-
vatização da água dos reservatórios e dos rios brasileiros. O objetivo dos 
empresários do setor elétrico é precificar à água dos lagos e rios o que 
impactará brutalmente as contas de luz e também do sistema de sane-
amento nas cidades.

Os aumentos nas contas de luz também causarão grandes aumentos 
nos custos de setores industriais e aumentará a desindustrialização do país, 
e consequentemente destruirá milhares de postos de trabalho em território 
nacional. 

Portanto, ao privatizar a Eletrobrás e entregar o controle da maior em-
presa de energia elétrica da América Latina para os bancos e transnacio-
nais, o país estará destruindo por completo a soberania elétrica e as tarifas 
de energia elétrica ficarão ao livre controle do sistema financeiro interna-
cional. Uma estratégia que vai entregar a economia brasileira ao controle 
estrangeiro de especuladores e rentistas.

Estamos diante de um escandaloso projeto que, para beneficiar a elite 
rica mundial, o governo vai penalizar toda população brasileira. Este modelo 
que querem aplicar no país já está fracassado em grande parte do mundo, 
como as lutas do povo latino- americano vem demonstrando.  

Para o Movimento dos Atingidos por Barragens o povo brasileiro não 
pode aceitar tamanha agressão ao país. É necessário um amplo processo de 
resistência e de luta de todos para derrotar este projeto em curso e cons-
truir algo melhor, com soberania, distribuição da riqueza e controle popular.

Gráfico do Ilumina sobre eficiência setor elétrico internacional 

Intersul briga por PLR dos anistiados

Emergência para 
quem?
O ministro da Economia Paulo Gue-
des entregou ao Congresso três 
propostas de emenda à Constituição: 
a PEC do Pacto Federativo, a PEC dos 
Fundos Públicos e a PEC Emergencial, 
que tratam de tornar constitucional 
a drenagem de recursos públicos 
dos mais pobres para os mais ricos. 
As PECs promovem privatizações; 
congelamentos e redução de salá-
rios; fim da estabilidade no serviço 
público; fim dos gastos constitucio-
nais mínimos com saúde e educação; 
proibição de concurso público e do 
pagamento do plano de carreira e 
dezenas de outros ataques. No final 
a economia vai para os deputados 
e senadores e para o pagamento da 
fraudulenta dívida pública. Tudo o 
que for considerado superávit vai ser 
usado no pagamento da dívida pú-
blica. E como você obtém superávit? 
Justamente estabelecendo regras que 
limitem os gastos públicos. O objeti-
vo continua sendo alimentar a ciran-
da financeira. Isso num país em que, 
segundo pesquisa recente do IBGE, 
um quarto da população é pobre. São 
mais de 52 milhões de pessoas com 
rendimentos inferiores a R$ 420 por 
mês, menos da metade de um salário 
mínimo. Dessas, 13 milhões são 
extremamente pobres (renda mensal 
per capita inferior a R$ 145).

Enquete a 
nosso favor
A Câmara dos Deputados está 
fazendo uma enquete sobre a PL 
5877/2019 referente à privatização 
da Eletrobras. Acesse em https://
forms.camara.leg.br/ex/enque-
tes/2228666
No resultado parcial 95% dos entre-
vistados (4.363 pessoas) discordam 
totalmente.  Apenas 3% concorda 
totalmente (160 pessoas). Não deixe 
de dar sua opinião.

Fiasco total?
Guedes ficou arrasado e disse que o 
resultado era surpreendente. “Su-
miu todo mundo da sala, ficou só a 
Petrobras. Planejamos por cinco anos 
para no final vender de nós para nós 
mesmos”, criticou Guedes. Ele se 
disse "apavorado" com o fato de o 
leilão não ter atraído as grandes em-
presas do setor de petróleo e respon-
sabilizou o regime de partilha pelo 
resultado do certame. Segundo a FUP 
o objetivo das petroleiras é acabar 
com o Regime de Partilha. Vem mais 
ataque por aí!

Sindicatos que compõem a Intersul vão entrar com 
ação contra a posição da Eletrobras que  não quer 
pagar a PLR 2018 aos empregados cedidos para ór-
gãos ou entidades externos às empresas integrantes 
do grupo. 

Os sindicatos, representados pelos Escritórios De 
Negri, Lindoso e advogados e Jarbas Vasconcelos 
Advocacia & Consultoria, entendem que a empresa 
deixa de cumprir o que vinha fazendo desde 2015. 
Por isso repelem a atitude e promovem uma notifica-
ção extrajudicial da ELETROBRAS, de modo a res-

guardar o direito desse segmento de empregados.
Segundo os advogados, “considerando que se 

trata de ponto controvertido entre empresa e sin-
dicatos, mostra-se necessária a judicialização da 
matéria, de modo a assegurar o direito em ques-
tão”.

Ação deve ser proposta de maneira coletiva, 
figurando na condição de autora a respectiva en-
tidade sindical representativa da categoria profis-
sional. Com isso, resguarda-se os trabalhadores.

A soberania nacional exige neste momento união e es-
forço concentrado para enfrentar as política neo liberais do 
governo Bolsonaro/Guedes. 

Esta é a proposta da Frente Parlamentar Mista em Defesa 
da Soberania Nacional que na segunda-feira, dia 18 de novem-
bro, realiza uma audiência pública na Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina (Alesc). Todos eletricitários que puderem de-
vem comparecer ao ato.

A audiência é convocada pela Comissão de Trabalho Ad-
ministração e Serviço Público, com requerimento do Deputa-
do Fabiano da Luz (PT) em conjunto com o Fórum Parlamen-
tar Catarinense pelo Fortalecimento das Empresas Públicas.

Por que
O atual governo está dilapidando o patrimônio público, 

com a venda da Embraer, Casa da Moeda, Correios, Petro-
bras, Eletrobras/Eletrosul, bancos públicos (BNDES, BB e 
CEF) e sucateando a saúde, educação. Além disso, a Celesc 
e outras empresas públicas estatais seguem ameaçadas de 
privatização. 

Conforme o manifesto da Frente, quem compra patrimô-
nio público brasileiro, de forma ilegítima, está comprando 
mercadoria roubada. O fracasso do leilão de petróleo sema-
na passada mostra bem isso: existe uma desconfiança in-
ternacional. Quem é que vai investir a longo prazo num país 
que tem um governo instável e é presidido por uma pessoa 
desequilibrada?

Setor elétrico
O eletricitário tem um motivo mais forte ainda para partici-

par da Frente: a PL 5877/2019 que trata da privatização do se-

tor elétrico. O Projeto de Lei estabelece a transferência 
para os setores empresariais da propriedade acionária 
de 43 empresas de geração e transmissão de energia 
elétrica. O governo pretende arrecadar R$ 16,2 bilhões. 
Só que os ativos  a serem vendidos valem mais de R$ 
400 bilhões.!!!!!!!!!! Nesta conta não dá para esquecer 
que nos primeiros seis meses de 2019 o lucro líquido da 
Eletrobrás foi de R$ 6,9 bilhões de reais.

A Eletrobrás controla as melhores hidrelétricas do 
país. São usinas amortizadas que, desde 2012, co-
mercializavam sua energia a baixo custo. Cerca de 18 
hidrelétricas (13.800 MW) vinham comercializando sua 
energia por R$ 50,00/1.000 KWh e possuíam contratos 
até o ano de 2042. Ao privatizar, a proposta do governo 
é aumentar a tarifa ao “preço de mercado” que está na 
faixa de R$ 250,00/1.000 KWh por meio de novo contra-
to que irá até o ano de 2050. O impacto aos consumido-
res, somente desta medida, será de aproximadamente 
R$ 15 bilhões por ano a mais nas contas de luz, o que 
representará 10% de aumento nas tarifas finais, para co-
meçar.

Segunda-feira todos na 
audiência pública

Auditoria!
Auditoria do Tribunal de Contas da 
União (TCU) foi pedida esta semana 
na Câmara dos Deputados. O ob-
jetivo do requerimento é entender 
como a privatização da Eletrobras 
e suas subsidiárias vai impactar no 
valor que a população paga pela 
energia elétrica. 

Eletrobras: TST emite despacho 
sobre a cláusula 7ª

Celesc desconhece 
história dos trabalhadores

Jogos FAEC

Durante todo processo de mediação do ACT no TST, as entidades que compõem 
o CNE buscaram garantir o respeito à vontade de permanecer na Eletrobras dos 
empregados que são os alvos preferenciais de Pinto Júnior, chamados por ele de ele-
gíveis. Assim, o aceite da nova redação da cláusula 7ª se deu pelo entendimento que 
eles não seriam prejudicados caso não aderissem ao PDC, fazendo jus aos incetivos 
após o encerramento do prazo de adesão.

Infelizmente, o entendimento do TST - publicado em 12 de novembro, depois de 
reunião com o CNE - coincide com a leitura feita pela empresa de que aqueles que 
são considerados elegíveis e não fizerem a adesão até o prazo previsto não terão 
direito aos benefícios do PDC em caso de serem demitidos posteriormente. 

O TST ponderou no despacho a possibilidade das empresas ampliarem o prazo 
de adesão e escalonar as datas de saída do PDC.

Os trabalhadores aguardam que as empresas publiquem seus comunicados ex-
plicitando se concordam com os pontos propostos pelo TST, para que aqueles que 
queiram aderir aos citados planos de demissão consensual possam tomar suas deci-
sões. O CNE e Intersul lamentam profundamente a mudança de entendimento frente 
ao espírito do que foi discutido, o que transforma o PDC em ferramenta de chanta-
gem e coersão aos trabalhadores.

Anistiados
Com relação aos anistiados cedidos a outros órgãos,em caso de retorno à empresa, so-

mente após quatro meses da data do retorno serão considerados do 
quadro próprio, estando com a garantia de não demissão em massa 
restrita aos 12.088 empregados. Nesse período de quatro meses a 
empresa deverá fazer toda a gestão para que eles sejam realocados 
em outros órgãos. No entanto, da mesma forma que todos os demais 
que hoje são elegíveis ao PDC, não há garantia que seja oferecido 
novo plano de incentivo à demissão nos próximos anos.

A diretoria da Celesc demonstra mais 
uma vez "desconhecer" a história dos traba-
lhadores da empresa. Os jogos da FAEC que 
acontecem há 30 anos, unindo celesquianos 
da ativa,  aposentados e familiares, deveria 
acontecer no dia 9 de dezembro, dia do ani-
versário da empresa, que era uma espécie de 
feriado por liberalidade da empresa. Conside-
rando o impacto que a realização desse even-
to trazia em uma data que não fazia parte do 
calendário oficial do Estado, a FAEC propôs 
que os jogos fossem realizados em um dos  
feriados nacionais de outubro ou novembro, 
demonstrando responsabilidade com o aten-
dimento à sociedade.

Os jogos deste ano acontecem no feria-
dão de 15 de novembro, na cidade de Videira, 
e reunirá, conforme a história nos mostra, o 
terceiro maior número de atletas em competi-
ção esportiva no estado. 

Numa decisão infeliz, desconsiderando 
todo o histórico e participação nos jogos, a 
empresa decidiu não liberar os trabalhadores 
para participarem dos jogos, inviabilizando 
praticamente todas as modalidades de es-
portes coletivos do evento. Depois da recla-
mação generalizada dos trabalhadores e da 

intervenção do Conselheiro eleito pelos em-
pregados e da Intercel, a Diretoria resolveu 
deliberar por um paliativo, permitindo apenas 
o abono de um turno dentre os dias 14 e 17 
para os empregados que trabalham em esca-
las de revezamento. 

Apesar do tímido avanço, essa decisão 
permanece insuficiente, impossibilitando a 
participação de muitos celesquianos. O pior 
foi a justificativa da empresa, que segundo in-
formações da rádio peão, foi defendida pelo 
Diretor de Distribuição: o prejuízo ao atendi-
mento de DEC/FEC. Isso é uma ofensa aos 
trabalhadores que em anos anteriores aban-
doram os jogos da FAEC para restabele-
cer o sistema em suas regionais de origem, 
vestindo a camisa da empresa pública como 
sempre fizeram. Tendo em vista que além 
do Diretor de Distribuição temos outros três 
diretores empregados próprios da Celesc (o 
diretor comercial eleito foi favorável a libera-
ção dos empregados) fica difícil interpretar 
o caso como mero "desconhecimento". De-
veriam os mesmos intervir no sentido de, ao 
menos, explicar aos demais a importância do 
evento. Entretanto, pelo visto, não estão nem 
um pouco preocupados com o coletivo ao qual 
pertencem. Lamentável.



“Meu único pecado é ser 
indígena e amar meu povo " 
Juan Evo Morales Ayma

- Nos anos de governo de 
Evo, a Bolívia deixou de ser o 
país mais pobre da América, 
para ser o país com o maior 
crescimento da América, este 
ano de 4%

- Aumentou seu PIB em 
400%

- As 8 bases militares que os 
EUA foram eliminadas, Evo ti-
rou a DEA e a CIA de seu país,

- Gás e Água foram nacio-
nalizados (foi estabelecido 
como um direito humano, pois 
havia sido privatizado)

- 12 fábricas de lítio, 3 fábri-
cas de cimento, 2 fábricas au-
tomotivas, 28 fábricas têxteis 
foram criadas e 12.694 coope-
rativas foram criadas,

- Acabou a discriminação 
contra o indígena, e a Bolívia 
se tornou a República Plurina-
cional da Bolívia, ou seja, é re-
conhecida a autodeterminação 
e a cultura dos povos indíge-
nas,

- Metade dos cargos públi-
cos são ocupados por mulhe-
res, dos quais 68% são indíge-
nas,

- O salário mínimo aumen-
tou em mil por cento,

- Bolívia lançou seu primeiro 
satélite, chamado: Tupac Kata-
rí.

-  Promulgou a Lei de Pa-
chamama, a Lei da Mãe-Ter-
ra, que introduz a concepção 
indígena ancestral da Terra/
Natureza como ser vivo, com 
direitos, um sujeito coletivo de 
interesse público. .

- A pensão para idosos foi 
criada a partir dos 65 anos e foi 
estabelecido um bônus para 
todos os estudantes da Bolívia,

- O analfabetismo diminuiu 
de 22,7% para 2,3%,

- Foram feitos mais de 25 
mil quilômetros de estradas,

- 134 hospitais foram cons-
truídos

- 7 7.191 Centros Esporti-
vos foram construídos

- Cem escolas foram cons-
truídas

- Foi criada uma nova Cons-
tituição que dava direitos a 
Trabalhadores, Camponeses, 
Estudantes, Mulheres e Povos 
Indígenas.

A tragédia boliviana ensina com 
eloquência várias lições que nossos 
povos e as forças sociais e políticas 
populares devem aprender e gravar 
em suas consciências para sempre. 

1) Primeiro: por mais que 
se administre de modo exemplar 
a economia como fez o governo de 
Evo, com crescimento, redistribui-
ção, fluxo de investimentos e me-
lhora de todos os indicadores ma-

cro e microeconômicos, a 
direita e o imperialismo 
jamais vão aceitar um go-
verno que não se coloque 
a serviço de seus interes-
ses.

2) Segundo, há que 
estudar os manuais publi-
cados por diversas agên-
cias dos Estados Unidos e 
seus porta-vozes disfarça-
dos de acadêmicos ou jor-
nalistas para poder perce-
ber a tempo os sinais da 
ofensiva. Estes escritos 
invariavelmente ressaltam 
a necessidade de destro-
çar a reputação do líder 
popular, o que no jargão 
especializado se chama 
assassinato de reputação, 
qualificando-o de ladrão, 
corrupto, ditador ou igno-
rante.

Essa é a tarefa con-
fiada a comunicadores 
sociais, autoproclamados 
“jornalistas independen-
tes”, que do alto de seu 
controle quase monopóli-
co dos meios de comuni-
cação entorpecem o cé-
rebro da população com 
tais difamações, acompa-
nhadas, como no caso que 

nos ocupa, por mensagens de ódio 
dirigidas contra os povos originários 
e os pobres em geral.

3) Terceiro, cumprido o ante-
rior, chega a hora da dirigência polí-
tica e as elites econômicas pedirem 
uma “mudança”, “fim da ditadura” 
de Evo que, como escrevera há 
poucos dias o imprestável Vargas 
Llosa, é um “demagogo que quer se 
eternizar no poder”. Suponho que 
está brindando com champanhe 
em Madrid ao ver as imagens de 
hordas fascistas saqueando, incen-
diando, prendendo jornalistas em 
poste, rapando uma mulher pre-
feita e pintando-a, destruindo atas 
da última eleição para cumprir com 
a ordem de don Mario e liberar a 
Bolívia de um maligno demagogo. 
Menciono esta figura porque foi e é 
imoral porta-bandeiras deste ata-

que vil, esta traição sem limites, 
que crucifica lideranças popula-
res, destrói a democracia e insta-
la o reinado do terror a cargo dos 
bandos criminosos contratados 
para massacrar um povo digno 
que teve a ousadia de querer ser 
livre.

4) Quarto: entram em cena 
as “forças de segurança”. Neste 
caso estamos falando de institui-
ções controladas por numerosas 
agências, militares e civis, do go-
verno dos Estados Unidos. Essas 
treinam, armam, fazem exercí-
cios conjuntos e as educam poli-
ticamente. Comprovei isso quan-
do, por convite de Evo, inaugurei 
um curso sobre “Anti-imperialis-
mo” para oficiais superiores das 
três armas. Nesta oportunidade 
fiquei impressionado com o grau 
de penetração das mais reacioná-
rias consignas norte-americanas 
herdadas da época da Guerra Fria 
e pela indisfarçada irritação pelo 
fato de um indígena ser presiden-
te do país.

O que fizeram essas “forças 
de segurança” foi sair de cena e 
deixar o campo livre para a des-
controlada atuação das hordas 
fascistas – como as que atuam na 
Ucrânia, na Líbia, no Iraque, na 
Síria – para derrubar líderes incô-
modos ao império, e assim intimi-
dar a população, a militância e as 
próprias figuras do governo. Ou 
seja, uma nova figura sociopolí-
tica: golpismo militar “por omis-
são”, para bandos reacionários, 
recrutados e financiados pela di-
reita, imporem sua lei. Uma vez 
que reina o terror e diante da in-
capacidade de se defender do go-
verno, o desfecho era inevitável.

5) Quinto: a segurança e a 
ordem pública não deveriam ja-
mais ter sido confiadas à polícia 
e ao exército na Bolívia, coloni-
zadas pelo imperialismo e seus 
lacaios da direita local. Quando 
se lançou a ofensiva contra Evo 
optou-se por uma politica de apa-
ziguamento e de não responder 
provocações dos fascistas.

Isso serviu para encorajá-los 
e acrescentar apostas: primeiro, 
exigiram recontagem; depois, 
denunciaram fraudes e pediram 
novas eleições; adiante, queriam 
fazê-las sem Evo; finalmente, 
ante sua relutância em aceitar 
a chantagem, semearam terror 
com a cumplicidade policial e 
militar e forçaram Evo a renun-
ciar. De manual, tudo de manual. 
Aprenderemos as lições?

Após os protestos massi-
vos no Equador, no Chile e no 
Haiti, mais um país sul-ameri-
cano mergulha em uma crise 
política e tem as ruas tomadas 
por manifestantes: a Bolívia. 
As motivações, no entanto, 
são completamente distintas. 
Depois de não reconhecer 
a legitimidade das eleições 
e da vitória de Evo Morales 
e Álvaro García Linera – re-
eleitos com 2,8 milhões de 
votos e mais de dez pontos 
percentuais de diferença em 
relação ao segundo colocado, 
Carlos Mesa, no pleito de 20 
de outubro –, organizações 
políticas passaram a organi-
zar atos violentos em várias 
partes do país e tentam im-
por sua vontade sobre a da 
maioria da população.

Atilio Boron, 
sociólogo argentino.

Traduzido por Gabriel Brito, editor 
do Correio da Cidadania.

Cinco lições do 
golpe na Bolívia


